
88ste Vergadering 

Voorzit ter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 144 leden, te 
weten: 

Van Aardenne, Aarts, Van Amelsvoort, 
Andela-Baur, Van den Anker, Van 
Baars, E. C. Bakker, M. Bakker, 
Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De Beer, 
Beinema, Van den Bergh, J. D. 
Blaauw, P. M. Blauw, De Boer, De 
Boois, Borgman, Braks, Brinkhorst, 
Brokx, Brouwer, Buikema, Van der 
Burg, Buurmeijer, Castricum, De Cloe, 
Cornelissen, Cotterell, Couprie, Van 
Dam, Dees, Dekker, Dijkman, Van Dis, 
Dolman, Duinker, Van Eekelen, 
Engwirda, Epema-Brugman, Van Erp, 
Van Es, Evenhuis, Evenhuis-van 
Essen, Eversdijk, Faber, Frinking, 
Gerritse, Ginjaar-Maas, Groenman, 
Gualthérie van Weezel, Haas-Berger, 
Van der Hek, Hennekam, Herfkens, 
Hermans, Hermsen, Van lersel, 
Jabaaij, Jacobse, Janmaat-Abee, 
Joekes, De Jonge, Keja, Knol, 
Kohnstamm, Koning, Konings, De 
Korte, Korte-van Hemel, Kosto, 
Kraaijeveld-Wouters, Krajenbrink, De 
Kwaadsteniet, Laning-Boersema, 
Lankhorst, Lansink, Leerling, Van der 
Linden, Lubbers, Mateman, Van der 
Mei, Meijer, Mertens, Mik, Moolhuy-
sen-Fase, Moor, Van Muiden, Müller-
van Ast, Niessen, Van Nieuwenhoven, 
Nijland, Nijpels, Van Noord, Nuis, Van 
Ooijen, Oomen-Ruijten, Patijn, Ploeg, 
Poppe, De Pree, Rienks, Rietkerk, 
Roethof, Van Rossum, Salomons, Van 
der Sanden, Schaapman, Schartman, 
Scherpenhuizen, Scholten, Schutte, 
Schreuders, Smit-Kroes, Van der 
Spek, Spieker, Stoffelen, Tazelaar, 
Terpstra, Tommei, Van den Toorn, 
Toussaint, Tripels, Ter Veer, Ter Veld, 
Veldhoen, Veldhuizen, De Visser, Van 
der Vlies, B. de Vries, K. G. de Vries, 
Waalkens, De Waart, Wagenaar, 
Wallage, Waltmans, Weijers, Wessel-
Tuinstra, Wilbers, Willems, Wolters, 
Wöltgens, Worrell en Zijlstra, 

en de heren Rood, Minister van 
Binnenlandse Zaken, Van der Stee, 
Minister van Financiën, Nypels, 
Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, Terlouw, 

Vice-Minister-President, Minister van 
Economische Zaken, De Graaf, 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, De Boer, Minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk, mevrouw Gardeniers-Be-
rendsen. Minister van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne, de heren Van 
Dijk, Minister voor Ontwikkelingssa-
menwerking, Scheltema, Staatssecre-
taris van Justitie en Hermes, Staats-
secretaris van Onderwijs en Weten-
schappen. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat is ingekomen een bericht 
van verhindering van de heer Evers-
dijk, alleen voor het eerste deel van 
de vergadering. 

Dit bericht wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp Wijziging van de 
Lager-onderwijswet 1920 met 
betrekking to t de gelijkstell ing van 
vakonderwijzers met onderwijzers ter 
zake van aanspraken op wachtgeld 
en andere ontslaguitkeringen (17465). 

Dit wetsontwerp wordt zonder 
beraadslaging en, na goedkeuring van 
de onderdelen, zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de brieven van de 
Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening over de voort-
gang van de won ingbouw (17 100-XI, 
nr. 57), de financiering van het 
woningbouwprogramma 1982 
(17100-XI, nr. 52) en zijn beleidsvoor-
nemens (17 100-XI, nr. 60) en van: 

de motie-De Beerc.s. over toewijzing 
van woningbouwcontingenten 
(17 100-XI, nr. 63); 

de motie-De Beer c.s. over het 
afgeven van beschikkingen in de 
premiekoopsector (17 100-XI, nr. 64); 

de motie-De Beer c.s. over isolatie-
subsidies (17 100-XI, nr. 65). 

Vrijdag 25 juni 1982 

Aanvang 10.15 uur 

De Voorzitter: Door mij zijn schriftelij-
ke antwoorden ontvangen van de 
bewindsman van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening. Deze antwoor-
den zullen worden opgenomen in een 
bijvoegsel bij de Handelingen van 
deze vergadering. 

[Het bijvoegsel is opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]8 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Nypels: Mijnheer de Voorzit-
ter! Tijdens de boeiende betogen van 
de sprekers woensdagavond, kwam ik 
met een schok tot twee conclusies. De 
eerste conclusie was: ik heb vergeten 
de presentielijst te tekenen. De 
tweede conclusie was: dat is niet 
meer nodig. Daarmee wil ik zeggen 
dat de rolwisseling uitzonderlijk snel 
heeft moeten plaatsvinden, waardoor 
ik hier nog wat onwennig sta. 

Uit de kritische, maar welwil lende 
ontvangst door de sprekers van de 
verschillende fracties bleek dat 
hiervoor begrip bestaat, waarvoor 
mijn dank. 

In mijn betoog zal ik eerst ingaan op 
de voortgang van de woningbouw. 
Vervolgens zal ik het onderwerp 
isolatie met betrekking tot de voorstel-
len uit de Voorjaarsnota behandelen. 
Ten slotte zal ik ingaan op diverse 
onderdelen uit de brief met de 
aandachtspunten van 10 juni. Ik wijs 
er overigens op, dat veel vragen 
schriftelijk zijn beantwoord. Als het 
goed is, heeft de Kamer die ondertus-
sen al ontvangen. 

De leden Brokx, Duinker, De Beer, 
Wagenaar Van der Vlies hebben 
uitgebreid gesproken over de voort-
gang van de woningbouw. Vrijwel alle 
sprekers hebben hun zorg geuit over 
de voortgang van de woningbouw en 
zij hebben gevraagd wat de verwach-
tingen zijnten aanzien van de realisatie 
in 1982. 

Twee punten kregen daarbij 
bijzondere aandacht: het extra 
contingent voor de grote steden en de 
realisering in de premiekoopsector. 
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Voortzetting van het debat over de voortgang van de woningbouw, de financiering van het 
woningbouwprogramma 1982 en de beleidsvoornemens van Minister Nypels. Achter de rege-
ringstafel zit Minister Nypels van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

Zoals het zich thans laat aanzien, zullen 
de grote steden de hun toegewezen 
contingenten volledig kunnen benut-
ten. De heer De Beer zag in de 
verstrekte cijfers per ult imo mei 
echter aanleiding om bij motie de 
Regering te vragen, een deel van de 
extra contingenten voor de grote 
steden, elders in het land toe te 
wijzen. Mogelijk ziet hij in mijn 
mededeling dat in de periode die 
sedert 1 mei j l . is verstreken door de 
grote steden ruim 2500 plannen zijn 
ingediend, aanleiding zijn motie in te 
trekken. Mocht dat niet zo zijn, dan wil 
ik de Kamer aanneming van deze 
motie ontraden. 

Op dit moment is er immers geen 
enkele reden om tot herverdeling over 
te gaan. Als het wel noodzakelijk is 
om die verdeling in oktober of zelfs 
eerder te herzien, zal ik geen moment 
aarzelen om dat te doen. Het spreekt 
overigens vanzelf - dit in antwoord op 
een vraag van mevrouw Van Es - dat 
de Tweede Kamer in oktober opnieuw 
een overzicht krijgt van de voortgang 
van de woningbouw. 

De heer Duinker (PvdA): Mocht er in 
oktober tot herverdeling worden 
overgegaan - dat is trouwens niets 
bijzonders, want dat gebeurt ieder 
jaar - vindt de Minister dat dan onder 
deze omstandigheden het grote 
steden-beleid behoort te worden 
voortgezet? Met andere woorden: zou 
er tussen steden kunnen worden 
geschoven? 

Minister Nypels: Dat lijkt mij zeker tot 
de mogelijkheden behoren. Ik wil 
zeker nagaan of daartoe aanleiding 
bestaat. 

De heer Duinker (PvdA): Ik bedoel, 
zoals nu blijkt dat Den Haag meer 
mogelijkheden heeft dan misschien 
andere steden. 

Minister Nypels: Ik begrijp de heer 
Duinker heel goed dat het niet alleen 
gaat om een verdeling van de grote 
steden naar andere delen van het 
land, maar dat dit ook onderling 
gebeurt. Ik zal zeker laten nagaan of 
daartoe aanleiding bestaat en eventu-
eel ook een beslissing in die richting 
nemen. 

De heer Brokx (CDA): Bij de aanvang 
van dit begrotingsjaar is een contin-
gent van 6000 woningen aan de grote 
steden toegewezen. Als een van de 
grote steden het haar toegewezen 
contingent niet haalt zal, zo begrijp ik, 
het restant eerst over de drie andere 
steden worden verdeeld. Mag ik de 
bewindsman nog eens in herinnering 
brengen wat daarover destijds 
namens mijn fractie is gezegd? 

Minister Nypels: Ik kan de heer Brokx 
in zekere zin geruststellen. Het 
gebeurt niet bij voorbaat. Als er 
echter aanleiding voor is, is het ook 
niet bij voorbaat uitgesloten. 

De heer Brokx (CDA): Dus het ant-
woord op de interruptie van mijn 
geachte collega luidt: neen! 

Minister Nypels: Wilt u de discussie 
onderling op een ander moment 
voortzetten, maar niet tijdens mijn 
betoog? 

De heer Duinker (PvdA): Mijn conclusie 
uit het betoog van de Minister is een 

andere dan die van de heer Brokx. Ik 
heb een andere vraag. 

De Voorzitter: Aan de Minister? 

De heer Duinker (PvdA): Aan wie 
anders? 

Over contingentering gesproken, 
excellentie, kunt u mij verklaren hoe 
het mogelijk is dat in een stad als 
Utrecht de afgesproken contingenten 
voor verbetering van voor- en naoor-
logse woningen zijn verlaagd van 
respectievelijk 550 naar 266 woningen 
en van 978 naar 728 woningen? 

De Voorzitter: De Minister is twee 
minuten bezig. Nu komt de heer 
Duinker al met een heel nieuwe vraag, 
die in eerste termijn niet is geopperd. 
Vindt hij dat nu binnen de orde? 

De heer Duinker (PvdA): Het gaat over 
de contingenten. 

De Voorzitter: Over een onderdeel 
daarvan dat in eerste termi jn niet aan 
de orde is gesteld! U moet eerst het 
antwoord van de Minister eens 
afwachten en dan in tweede termijn 
een nieuw punt aan de orde stellen. 

Minister Nypels: Mijnheer de Voorzit-
ter! Het door de heer De Beer gesig-
naleerde gerucht dat niet benutte 
contingenten niet zullen worden 
herverdeeld en dat daardoor middelen 
bestemd voor de volkshuisvesting 
terugvloeien naar de staatskas mist 
iedere grond. 

De heren Brokx en De Beer maakten 
zich zorgen over de realisering van de 
premiekoopwoningen en informeer-
den naar het uitblijven van stimuleren-
de maatregelen. Zij verwezen daarbij 
naar de brief van de fractieleiders van 
de regeringspartijen gedateerd 21 mei 
j l . , die tot leidraad dient voor het 
kabinetsbeleid. 

In die brief wordt een passage 
gewijd aan het eigen woning-bezit. 
Het is waar, dat op dit moment de 
realisatie in de premie-B-sector mager 
is. Het is echter ook bekend dat er 
maatregelen komen om de realisatie 
op peil te brengen. 

In de brief aan de Tweede Kamer 
van 14 mei j l . worden drie maatregelen 
genoemd. Eén maatregel is al van 
kracht, namelijk de opheffing van de 
contingentering voor de premie-B-
koopwoningen. 

De tweede maatregel betreft de 
wijziging van de beschikking geldelijke 
steun 1979, waardoor het mogelijk 
wordt premie-B-beschikkingen af te 
geven voor goedkope koopwoningen. 
Deze wijziging wordt opgenomen in 
de halfjaarlijkse aanpassing van de 
genoemde beschikking per 1 juli 
aanstaande. 
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Nypels 

Over de derde maatregel, de 
overdraagbaarheid van subsidies aan 
opvolgende eigenaar-bewoners in de 
sfeer van de premiekoop-A- en 
B-woningen, kan ik meedelen dat 
deze op zeer korte termijn zal worden 
ingevoerd. 

De heer De Beer heeft een motie 
ingediend, waarin hij vraagt om 
intrekking van de eis dat 50% van het 
aantal woningen in een bouwplan 
moet zijn verkocht alvorens een 
beschikking wordt afgegeven. 

Ik vind het van belang, dat het 
beperkt beschikbare contingent voor 
premiekoopwoningen - het gaat 
daarbij primair om de premie-A-sec-
tor - wordt toegewezen aan initiatief-
nemers die de zekerheid kunnen 
bieden dat papieren plannen ook 
daadwerkelijk worden gerealiseerd. 
Anders gaan uitvoeringsmogelijkhe-
den in de premie-A-sector verloren, 
omdat de beschikking wel dit jaar is 
uitgegeven, maar wellicht niet wordt 
gebruikt. 

Deze regel is van minder belang 
voor de premie-B-koopwoningen, 
waarvoor immers de contingentering 
is opgeheven. Voor premie-A-koopwo-
ningen, waar zeer veel vraag naar is, 
is handhaving van een zo groot 
mogelijke zekerheid omtrent uitvoe-
ring van de plannen echter noodzake-
lijk. Aanneming van de motie van de 
heer De Beer moet ik daarom ontraden. 

De heer De Beer (VVD): Uit de cijfers 
over de gang van zaken bij de uitgifte 
van premie-A koopwoningen blijkt dat 
het ook daar bepaald niet florissant 
gaat. Het gaat weliswaar niet zo slecht 
als bij de uitgifte van premie-B-koop-
woningen, maar toch ook niet goed. 
De Minister gaat niet in op mijn 
argument dat hij uit vrees 'papieren 
huizen' te laten bouwen de uitgifte 
zodanig bemoeilijkt dat wi j straks 
nauwelijks aan de uitgifte toekomen, 
laat staan de realisering. 

Het is toch vreemd om uit angst dat 
misschien 10% van de uitgegeven 
beschikkingen niet zal worden 
gerealiseerd een zeer hoge drempel te 
leggen die de uitgifte van beschikkin-
gen gaat tegenhouden? 

Minister Nypels: Het aantal gegadig-
den in die sector is in mijn ogen 
zodanig dat een dergelijke maatregel 
niet gemist kan worden. 

De heer De Beer (VVD): Stelt u zich nu 
eens voor hoe dit in de praktijk zal 
werken. Een koper moet een voorlopig 
koopcontract tekenen, terwij l hij 
gedurende minstens een half jaar niet 
de zekerheid heeft dat het plan 

doorgaat. Dat zal naar mijn mening 
rampzalig blijken te zijn voor de 
verdere uitgifte en ontwikkeling van 
de plannen. 

Minister Nypels: Ik vrees toch dat een 
dergelijke maatregel onvermijdeli jk is, 
juist om te voorkomen dat er slechts 
sprake zal zijn van 'papieren plannen'. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer De 
Beer heeft de suggestie gedaan een 
modelgarantieregeling voor alle 
gemeenten te laten opstellen als 
alternatief voor de 100%-rijksdeelne-
ming in gemeentelijke garanties voor 
eigen woningen. Ik ben het eens met 
de gedachte die aan deze suggestie 
ten grondslag ligt. 

De Beschikking deelneming van het 
Rijk in de garantie van de gemeenten 
voor bestaande eigen woningen en de 
betreffende bepalingen van de 
Beschikking geldelijke steun eigen 
woningen 1979 kunnen worden 
beschouwd als een model voor 
gemeentelijke garantie-voorwaarden. 
Ik ben echter graag bereid de suggestie 
van de heer De Beer in mijn periodiek 
overleg met de VNG te bespreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom te 
spreken over isolatiesubsidies in het 
kader van de Voorjaarsnota. In 
verband met de energiebesparing 
hebben mevrouw Cotterell en de 
heren De Beer en Duinker aandacht 
besteed aan de subsidiëring van 
warmte-isolatie van bestaande 
woningen. 

In de Voorjaarsnota is namelijk 
bekend gemaakt dat geen subsidie 
meer zal worden verstrekt aan 
bewoners van eigen woningen voor 
het treffen van warmte-isolerende 
voorzieningen. De heer De Beer heeft 
hierover een motie ingediend. Daarin 
wordt verzocht de besparingen op 
isolatiesubsidies zodanig uit te voeren 
dat de geplande aantallen voor eigen 
en huurwoningen naar evenredigheid 
worden verminderd. 

Met het uitgangspunt dat uiteindelijk 
evenredigheid dient te worden 
betracht ten aanzien van eigen en 
huurwoningen stem ik in. Ik wijs er 
echter op dat in de actuele situatie 
van een onevenredigheid sprake is. 

De isolatie van huurwoningen loopt 
achter bij de isolatie van eigen 
woningen. Mede om deze verklaarbare 
onevenredigheid te verminderen, is 
voor beëindiging van de subsidie 
voor isolatie van eigen woningen 
gekozen. Er moest nu eenmaal op 
bepaalde posten bezuinigd worden. 

Daarbij dient overigens in aanmer-
king te worden genomen dat eigenaar-
bewoners in geval van financiering 
van door hen te treffen isolatie-maat-

regelen het belastingvoordeel in alle 
gevallen blijven behouden. 

De heer De Beer constateert in zijn 
motie dat het gemiddelde bedrag 
voor isolatiesubsidie voor eigen 
woningen iets meer dan een derde is 
van die voor huurwoningen. Enige 
kanttekeningen zijn hier op hun 
plaats. 

Bij het subsidiebedrag voor huurwo-
ningen telt de heer De Beer blijkbaar 
ook het bedrag aan verstrekte leningen 
op. Deze leningen vloeien echter 
terug in 's Rijks kas. Men kan geen 
appels en peren optellen, zoals een 
enkeling zelfs al op de lagere school 
heeft geleerd. Ik moet de motie dan 
ook ontraden. 

Evenmin kan ik tegemoetkomen 
aan de suggestie van de heer Duinker 
de subsidiëring van warmte-isolatie 
van huurwoningen verder te verhogen 
ten einde het probleem van de 
woonlasten te verlichten. 

Immers, in februari van dit jaar zijn 
de subsidiepercentages voor isolatie 
in de huursector reeds verhoogd. De 
effecten daarvan zullen, in verband 
met het overleg met de bewoners, 
vooral in de tweede helft van dit jaar 
merkbaar worden. 

De heer Duinker (PvdA): Ik begrijp het 
niet zo goed - dat zal wel aan mij 
liggen - maar welk belastingvoordeel 
bedoelt de Minister als hij spreekt 
over isolatiemaatregelen, te nemen 
door eigenaar/bewoners? 

Minister Nypels: Als de isolatie wordt 
gefinancierd door het aangaan van 
leningen, kan volgens de bestaande 
regelingen de rente worden afgetrok-
ken. Dit argument zou u toch mogen 
aanspreken, want huurders hebben 
dat voordeel niet. 

De heer Duinker (PvdA): Dat geldt ook 
voor leningen voor auto's, stereoto-
rens enz. 

Minister Nypels: Jawel, maar daarom 
is het nog geen onjuist argument. 

De heer Duinker (PvdA): Uw argument 
deugt niet! 

Minister Nypels: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik kom thans toe aan de bespreking 
van de opmerkingen die zijn gemaakt 
over mijn brief van 10 juni , betreffende 
onderwerpen die in deze kabinetsperi-
ode mijn speciale aandacht zullen 
hebben. 

Voordat ik inga op diverse specifieke 
punten uit deze brief, wil ik nog eens 
onderstrepen dat het mijn bedoeling 
is, het beleid van mijn directe voorgan-
gers zoveel mogelijk voort te zetten. 
Een belangrijk punt in de discussie 
was de voortzetting van het beleid ten 
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Nypels 

aanzien van de meerjarenprogramme-
rinng, de flexibiliteit en de rebudgette-
ring, alsmede de resultaten van het 
overleg met de Minister van Financiën. 

Tussen mijn voorganger en de 
Minister van Financiën heeft frequent 
overleg plaatsgevonden over het 
structureel maken van het woning-
bouwprogramma, de rebudgettering 
en de daarmee samenhangende 
woonlasten. Dat dit voor de volkshuis-
vesting zo belangrijke overleg wordt 
voortgezet, spreekt van zelf. 

Zoals door vri jwel alle sprekers is 
benadrukt, staat het overleg met de 
Minister van Financien in het teken 
van de immense budgettaire proble-
matiek van de rijksbegroting in zijn 
geheel en van de begroting van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening in het bijzonder. Die 
problematiek is er de oorzaak van dat 
uitsluitsel over de resultaten van het 
overleg pas bij de presentatie van de 
rijksbegroting in september kan 
worden gegeven. 

Hierbij blijkt overigens dat ook in 
het voorgaande kabinet nog geen 
sprake was van overeenstemming 
hierover. Een 'bijna-afspraak' - zoals 
mijn voorganger dat na zijn aftreden 
noemde - is immers nog steeds geen 
afspraak. 

De heer Duinker heeft in dit verband 
nog geïnformeerd naar het effect van 
volledige debudgettering op het 
financieringstekort. Uitgaande van het 
woning bouwverbeteringsprogramma, 
zoals in de geldende meerjarenramin-
gen is opgenomen, zou met debudget-
tering ruim 3,5 mld. gulden zijn 
gemoeid. Dit betekent dat het financie-
ringstekort met circa één procentpunt 
zou dalen. 

De heer Brokx (CDA): Aannenende 
dat de Minister op dit punt een 
passage in zijn betoog afsloot wi l ik 
vragen - onder verwijzing naar de 
persverklaring van oud-minister Van 
Dam na diens aftreden - of het 
overleg tussen deze Minister en de 
Minister van Financiën voortgang 
vindt vanaf het punt van vertrek van 
de heer Van Dam. Is hij verder of 
wellicht minder ver? 

Minister Nypels: Het overleg is 
voortgezet op het punt waar het is 
afgebroken door mijn ambtsvoorgan-
ger. Op dit moment gaat het overleg 
voort. De resultaten daarvan zult u 
ongetwijfeld zien bij de presentatie 
van de begroting in september. 

De heer Duinker (PvdA): Ik heb ook 
gevraagd of het waar is dat de 
voorganger van de Minister al 

overeenstemming had met de 
Minister van Financiën over het 
rebudgetteren van het kapitaalmarkt-
beslag voor de woningwetwoningen 
en het niet relevant verklaren van dat 
bedrag voor extra ombuigingen. 

Minister Nypels: Er is sprake geweest 
van overleg over veel van de onder-
werpen die u noemt. De bedoeling 
was om te komen tot een totaalaf-
spraak over dit onderwerp. 

Die totaalafspraak is niet gemaakt, 
zodat er wat dat betreft ook niet op 
onderdelen gesproken kan worden 
over een verkregen overeenstemming. 

De heer Duinker (PvdA): U ontkent 
dus nu dat er een afspraak bestond 
met de Minister van Financiën en dat 
er gerebudgetteerd zou worden? Ik 
vraag dit in verband met de brief over 
de financieringsproblemen. 

Minister Nypels: Over het principe 
van de rebudgettering is overeenstem-
ming bereikt, maar over het totaalpak-
ket is geen overeenstemming bereikt 
en daardoor ook niet op onderdelen 
daarvan. 

De heer Duinker (PvdA): U ontkent 
dus dat er een afspraak is gemaakt? 

Minister Nypels: Ik ontken dat er een 
afspraak is gemaakt in deze zin. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Brokx vroeg, het toegezegde meerja-
renplan stadvernieuwing met de 
grootste spoed af te ronden en naar 
de Kamer te sturen en niet te wachten 
tot er weer een nieuwe studie is 
afgerond. Deheer Duinkeren mevrouw 
Van Es spraken ook over dit onder-
werp. 

Er wordt met kracht verder gewerkt 
aan het meerjarenplan stadsvernieu-
wing. Het plan kan echter pas worden 
afgerond als de begrotingen voor 
1983 van zowel Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke ordening als de overige 
betrokken departementen door het 
kabinet zijn vastgesteld. 

Daarna zal aan de hand van het 
budgettaire kader de nadere concreti-
sering van de bijstelling van het 
instrumentarium dienen plaats te 
vinden en zal interdepartementaal aan 
de intensivering van de stadsvernieu-
wing verder vorm moeten worden 
gegeven. 

Vervolgens zal over het meerjaren-
plan stadsvernieuwing advies ge-
vraagd worden aan de coördinatie-
commissie stadsvernieuwing en de 
Rijks Planologische Commissie, 
waarna vaststelling door het kabinet 
kan plaatsvinden. Gezien bovenstaan-
de proceduregang moet er rekening 
mee worden gehouden dat het 

meerjarenplan stadsvernieuwing niet 
eerder dan tegen het eind van dit jaar 
kan worden uitgebracht. 

De heer Brokx (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik aarzel of ik een kleine 
interruptie zal plaatsen of dat ik zal 
wachten tot de tweede termijn. Een 
klein interruptie, met uw welnemen, 
kan wellicht mijn tweede termijn op 
dit punt bekorten. 

Begrijp ik goed dat het meerjaren-
plan stadsvernieuwing, om de reden 
die de Minister heeft genoemd, niet 
eerder tegemoet kan worden gezien 
dan aan het eind van dit jaar? Kan de 
Minister nog eens nader ingaan op de 
vraag wat het verschil is tussen de 
toezegging van zijn voorganger, 
gedaan tijdens de begrotingsbehande-
ling, dat het halverwege dit jaar zou 
komen en te toezegging van de 
Minister? 

Daar zit een 'time lack' in van een 
half jaar. Ik begrijp dat er een formatie 
tussen is gekomen, maar die is dit 
keer toch redelijk snel gegaan. 

Minister Nypels: Uiteraard is ernaar 
gestreefd, gevolg te geven aan de 
toezegging van de ambtsvoorganger 
op dit terrein, waarop de heer Brokx 
wijst, om in september al tot een 
presentatie te komen. De opstelling 
van het meerjarenplan stadsvernieu-
wing zelf vraagt echter veel studie- en 
oriëntatiewerk. Overigens wordt 
daaraan zeer hard gewerkt. 

Op dit moment bevindt zich dit in 
een zeer vergevorderd stadium. Ik heb 
net een procedure aangegeven, 
waarmee ook rekening moet worden 
gehouden. Die is onvermijdelijk in dit 
verband. Op grond daarvan zal het 
niet mogelijk zijn, die toezegging 
gestand te doen wat het tijdstip 
betreft. 

De heer Duinker (PvdA): Een interes-
sante vraag in dit verband is, of enige 
vertraging iets te maken heeft met het 
feit dat de Minister andere beleidsop-
vattingen heeft. 

Minister Nypels: Die conclusie kunt u 
niet trekken. Bij de opstelling van het 
meerjarenplan stadsvernieuwing is 
belangrijk, dat daarbij ook de wens 
van de Kamer wordt betrokken, 
neergelegd in de desbetreffende 
motie die bij de begrotingsbehande-
ling is aangenomen, om in het plan 
een zwaar accent te leggen op met 
name activiteiten voor groot onder-
houd. 

Daaraan wordt natuurlijk gewerkt. 
Ook dat was echter al in gang gezet. 
Op grond daarvan kan dus niet 
worden gezegd, dat er een vertraging 
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optreedt door gewijzigde omstandig-
heden of opvattingen. 

Iets anders is, dat in mijn ogen een 
dergelijk plan niet compleet is, als 
activiteiten op het gebied van groot 
onderhoud daarin niet zijn opgeno-
men. Ik heb echter al gezegd, dat op 
het departement al lang in die richting 
wordt gewerkt. Dat wordt dus geïnten-
siveerd voortgezet. 

De heer Lankhorst vroeg welke 
inhoud aan de in het regeerakkoord 
genoemde verdubbeling van de 
stadsvernieuwing moet worden 
gegeven. Hierover is in het recente 
verleden één en andermaal gesproken, 
met name bij de begrotingsbehande-
ling, zonder dat daarover eensluidende 
conclusies konden worden getrokken. 

Wat daarvan ook zij, ik doe mijn 
uiterste best om ten behoeve van de 
stadsvernieuwing zoveel mogelijk 
middelen beschikbaar te krijgen. Dat 
is nodig, want de nood is groot. Dat 
behoef ik niemand uit te leggen. 

Van verschillende zijden zijn vragen 
gesteld over de in mijn brief genoemde 
beleidsvoornemensten aanzien van 
het groot onderhoud. Ik hecht eraan 
mijn opvattingen op dit punt nog eens 
uiteen te zetten. 

Principieel vind ik dat in het meerja-
renplan het groot onderhoud een 
plaats moet hebben, een belangrijke 
plaats zelfs. Een belangrijk aspect 
daarbij is dat het keuzepatroon voor 
de bewoners bij de stadsvernieuwing 
wordt vergroot. Daarbij speelt de 
kwaliteit van de woning vanzelfspre-
kend ook een rol. 

Primair gaat het erom te voorkomen 
dat verbeteringen worden opgedron-
gen waar de bewoner niet om heeft 
gevraagd en die hij ook niet kan 
betalen. Het gaat er ook om te dure 
plannen tegen te houden. Het op dat 
punt reeds gevoerde beleid zal 
worden geïntensiveerd. Daarbij zal de 
continuïteit echter evenzeer in de 
gaten moeten worden gehouden. 

Zo zullen renovatieplannen ook bij 
hoogpeil-renovatie, waarover over-
eenstemming is bereikt met de 
bewoners, gewoon door moeten 
gaan. Ook zal de continuïteit niet 
worden belemmerd door plotseling 
ingrijpende wijzigingen der regelin-
gen, bij voorbeeld halverwege een 
jaar. Daarvoor behoeft men in het 
land dus niet bang te zijn. 

Over de financiële kanten van dit 
onderdeel van mijn beleid zijn ook 
een aantal vragen gesteld. Het 
overleg over de omvang van het voor 
de stadsvernieuwing beschikbare 
budget, is in het kader van de begro-
tingsvoorbereiding gaande. 

Aangezien de omvang van het 
budget nog niet vaststaat, is het 
prematuur daarbinnen reeds thans 
prioriteiten aan te geven. Ten slotte 
zijn in dat verband vragen gesteld 
over de huurstelling na groot onder-
houd. 

Nagegaan zal moeten worden op 
welke wijze de huurstelling na groot 
onderhoud moet worden geregeld. Ik 
kan daarover thans nog geen concrete 
uitspraken doen, maar in dergelijke 
gevallen zullen de gewone huurharmo-
nisatie en de eventuele opheffing van 
huurbevriezing op een nader te 
bepalen wijze van toepassing zijn. 

De heren Duinker en Brokx vroegen 
naar de bedoeling van de in punt 2 
van mijn brief genoemde studie naar 
de mogelijkheden van een geïnte-
greerd algemeen subsidiestelsel voor 
de volkshuisvestingsinvesteringen. 
Het gaat daarbij om één subsidiestelsel 
dat betrekking heeft op de nieuwbouw, 
de vernieuwbouw en het onderhoud 
voor koop- en huurhuizen. Een 
dergelijk integraal systeem is allereerst 
nuttig voor alle soorten gebruikers, 
niet in de laatste plaats de wooncon-
sument. 

Het moet mogelijk zijn tot één 
overzichtelijk geheel te komen. Zelfs 
voor deskundigen is het huidige 
stelsel nauwelijks meer te overzien. 
Het door mij bepleite integrale 
systeem is ook in het kader van de 
decentralisatie van groot belang. 

In een dergelijk systeem zouden de 
gemeentebesturen een echte, eigen 
keus kunnen maken bij de samenstel-
ling van de volkshuisvestingsplannen, 
op grond van de plaatselijke behoefte. 

Flexibiliteit - de onderlinge uitwis-
selbaarheid tussen soorten woningen 
en met name tussen nieuwbouw, 
renovatie en onderhoud - is daarbij 
van belang. Ik realiseer mij best dat 
bij de ontwikkeling van een dergelijk 
geïntegreerd systeem veel problemen 
zullen moeten worden opgelost en 
dat verwezenlijking slechts op langere 
termijn mogelijk is. 

Naar mijn overtuiging mag dit 
echter geen reden zijn om niet met de 
studie te starten, juist ook ter wille 
van de versterking van de mogelijkhe-
den van de decentralisatie van het 
volkshuisvestingsbeleid. 

De heer Brokx vroeg naar de stand 
van zaken omtrent het plan van 
Gedeputeerde Staten van de provincie 
Friesland voor de stadswijk Heegterp 
in Leeuwarden. Het plan van Gedepu-
teerde Staten is in maart jongstleden 
in het ISP-beraad aan de orde geweest. 
Daar is afgesproken dat het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
ter zake overleg zal plegen met 

Gedeputeerde Staten. Dit overleg 
heeft overigens nog niet plaatsgevon-
den. 

Het plan voor groot onderhoud aan 
de na-oorlogse woningen in de wijk 
Heegterp in de gemeente Leeuwarden 
is door de wijkvereniging Heegterp ter 
kennisname toegezonden aan de 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, aan het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Leeuwarden en aan de 

- Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening. Het is nog niet 
bekend of er meer geld beschikbaar 
komt in het kader van het ISP voor de 
uitvoering van de hier genoemde 
plannen. 

De definitieve verdeling van de 
werkgelegenheidsgelden moet nog 
plaatsvinden. Bij de besteding van het 
aandeel van mijn departement zullen 
ISP- en PNL-gebieden zeker prioriteit 
genieten. Nadat over een en ander 
duidelijkheid is verkregen zullen de 
Heegterp-plannen hierbij zeker in de 
beschouwing worden betrokken. 

De heer Duinker vroeg of het in 
mijn bedoeling ligt, uitkeringsgelden 
te gebruiken voor groot onderhoud. 
De interdepartementale commissie 
'Aanwending uitkeringen' onderzoekt, 
in overeenstemming met hetgeen 
hierover is gesteld in hetWerkgelegen-
heidsplan, op dit ogenblik welke 
mogelijkheden er bestaan om uitkerin-
gen produktief aan te wenden en 
welke criteria hierbij moeten worden 
gehanteerd. 

Het gaat hierbij niet alleen om de 
uitvoeringsproblemen die kunnen 
voortvloeien uit de suggesties die zijn 
aangereikt, maar ook om de principiële 
kanten van de zaak. Ik kan nu nog niet 
vooruit lopen op de conclusies die 
eerder genoemde commissie zal 
trekken. 

De heren Duinker, Brokx en Veldhui-
zen informeerden naar de werkgroep 
die tot taak krijgt een evaluatie op te 
stellen van de grondslagen van de 
woningbouwfinanciering. Het doel 
van deze werkgroep is, na te gaan of 
door een betere afstemming van de 
dynamische kostprijsberekening op 
de financieringsmethode enkele 
praktijkbezwaren, zoals liquiditeitste-
korten, kunnen worden verminderd 
en tevens of op langere termijn een 
blijvende en verantwoorde grondslag 
voor de woningbouwfinanciering uit 
pensioengelden kan worden verkregen 
of behouden. Beoordeling van 
waardevast geïndexeerde leningen is 
hiervan slechts een onderdeel. 

Voor de evaluatie van de grondslag 
van de financiering van de woning-
bouw in relatie met de dynamische 
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kostprijsberekening, pleiten op dit 
moment de volgende argumenten. 

Ten eerste kon in 1975 slechts een 
beoordeling plaatsvinden op grond 
van theoretische veronderstell ingen. 
Nu bestaat een praktijkperiode van 
ongeveer zes jaar. 

Ten tweede vragen de sterk oplopen-
de bedragen op de rijksbegroting 
voor de financiering van de liquiditeits-
tekorten voor de woningbouw een 
nadere oriëntatie. De heer Veldhuizen 
wees erop dat het voor 1982 om 
ongeveer 500 miljoen gulden gaat. 
Over ongeveer drie jaar wordt het 
miljard bereikt. 

Het is duidelijk dat een dergelijke 
ontwikkeling nieuwe investeringsmo-
gelijkheden in de toekomst sterk 
aantast. De financiële nood is te groot 
om hieraan op dit moment voorbij te 
gaan. 

Ten derde wordt in de pas versche-
nen Pensioennota van oud-staatsse-
cretaris mevrouw Dales een keuze 
gedaan voor de pensioenplicht voor 
werknemers op basis van een dienst-
jarenstelsel met indexatie. 

Ook op deze grond is bedoelde 
evaluatie bijzonder actueel. Het ligt in 
de bedoeling, naast deskundigen uit 
de kring van mijn departement enkele 
onafhankelijke deskundigen uit de 
kring van bepaalde onderzoeksinstel-
lingen alsmede uit de kring van 
pensioeninstellingen om medewer-
king te vragen. 

De opzet is nog voor lopig; over de 
definitieve opzet moet nog worden 
beslist. Wel hebben personen uit de 
kring van ondernemings- en bedrijfs-
pensioenfondsen en het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds reeds 
toegezegd hieraan deel te nemen. 

De heer Duinker (PvdA): De Minister 
noemt enkele instellingen die daaraan 
meedoen. Neemt het departement 
van Financiën deel in de werkgroep 
door middel van afgevaardigden? In 
vervolg hierop vraag ik de Minister of 
de Nederlandsche Bank eraan mee-
doet. 

Minister Nypels: De Nederlandsche 
Bank heeft zich bereid verklaard 
hieraan deel te nemen, als hiertoe 
door de Regering een verzoek wordt 
gedaan, met name door de Minister 
van Financiën. De Minister van 
Financiën heeft een eerste voorstel 
gedaan over de taakopdracht van 
genoemde werkgroep. 

Daaruit is gebleken dat de Minister 
van Financiën het niet opportuun 
achtte, aan een dergelijke studie deel 
te nemen. 

In verband hiermee heeft intern 
beraad op mijn departement plaatsge-
vonden. Dit heeft geleid tot een 
aanpassing van de voorlopige 
taakopdracht, zoals ik zojuist heb 
aangegeven. Wat de deelname van 
het Ministerie van Financiën betreft, is 
op dit moment nog geen uitsluitsel 
verkregen. 

De heer Brokx (CDA): Mijnheer de 
• Voorzitter! In mijn eerste termijn heb 

ik al zeer uitdrukkelijk gevraagd naar 
de taak, de samenstelling en de 
werkwijze van deze werkgroep. De 
Minister moet toch zelf een voorkeur 
hebben ten aanzien van de samenstel-
l ing. 

Minister Nypels: Dat is juist! 

De heer Brokx (CDA): Acht de Minister 
het niet nuttig en noodzakelijk dat een 
vertegenwoordiger van de Nederland-
sche Bank - die toch de totaliteit van 
de Nederlandse financiering mede 
beoordeelt en beïnvloedt - in de 
werkgroep zitting neemt? Dit staat 
toch los van de vraag, wat de opvat-
t ingen van de Minister van Financiën 
op dit punt zijn? 

De Minister heeft enerzijds een 
voorkeur voor externe deskundigen. 
Ik zou graag wil len weten, wie dit 
zouden kunnen zijn. Anderzijds zegt 
hij dat de Minister van Financiën niet 
veel voor dit idee voelt, zodat voorlopig 
zonder hem zal worden verdergegaan. 

Minister Nypels: Mijnheer de Voorzit-
ter! De heer Brokx vraagt nu naar de 
bekende weg. Hij weet dat ik ook een 
uitnodiging heb gericht aan de 
Nederlandsche Bank voor deelname. 
Hieruit blijkt dat ik, evenals de heer 
Brokx, op het standpunt sta dat het 
wenselijk is dat vanuit deze kring 
wordt zitting genomen in deze 
werkgroep. 

De heer Brokx (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft de 
veronderstelling geuit, dat ik naar de 
bekende weg zou vragen. Dit is mijn 
gewoonte niet! Ik heb op dit punt 
alleen kennis kunnen nemen van de 
brief van 10 juni j l . en perspublikaties. 

In mijn eerste termijn heb ik 
gevraagd naar de taak, de samenstel-
ling en de werkwijze. Op deze vraag is 
naar mi jn mening nog niet in voldoen-
de mate geantwoord. De Minister 
mag dus niet zeggen, dat ik naar de 
bekende weg vraag. 

Minister Nypels: In antwoord op een 
interruptie van de heer Duinker heb ik 
al aangegeven, dat ik contact heb 
gezocht met de Nederlandsche Bank 
en de Minister van Financiën. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Duinker heeft aangegeven dat, voor 
zover hij meende te weten, de studie 
van de heer Hofstra indertijd een 
afwijzend oordeel zou hebben 
gegeven over de indexleningen. De 
mededeling van de heer Duinker 
behoeft enige aanvull ing. 

In het rapport van de heer Hofstra 
over inflatie-neutrale belastingheffing 
worden inderdaad opmerkingen 
gemaakt over indexleningen. Uitdruk-
kelijk is in het rapport aangegeven dat 
de relatie van indexleningen met de 
woningbouwfinanciering buiten het 
kader van de studie is gebleven. Men 
kan dus niet zeggen dat deze kwestie 
al onderwerp van beraad is geweest. 

Toen de studie-Hofstra in de Kamer 
is behandeld, is van de zijde van de 
fractie van D'66 opgemerkt, dat 
tot haar teleurstelling geen inhoud is 
gegeven aan de toezegging, gedaan 
in 1975 door de toenmalige minister 
van Financiën, dat de relatie van de 
indexfinanciering met de woning-
bouwfinanciering zou worden betrok-
ken bij deze studie. 

De heer Duinker (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit mag zo zijn. Toch wil ik 
het volgende uit het dikke boek van 
de heer Hofstra citeren. 

De Voorzitter: Het lijkt mij beter, dat u 
hierop in tweede termijn terugkomt. 
Bij ieder punt wordt geïnterrumpeerd! 
Naar mijn oordeel wordt de rede van 
de Minister op deze manier kapot 
geïnterrumpeerd. 

Minister Nypels: Mijnheer de Voorzit-
ter! Naar aanleiding van de opmerking 
van de heer Duinker merk ik op, dat 
het in de bedoeling heeft gelegen een 
dergelijke evaluatie te doen plaatsvin-
den, ook in het kader van de Hofstra-
studie. In feite is dit echter niet 
gebeurd. 

In punt 5 van mijn brief heb ik 
onder meer gesproken over de 
bevordering van zelfwerkzaamheid in 
het kader van de stadsvernieuwing. Ik 
ben ervan overtuigd dat dit in de 
toekomst, zeker gezien de stagnerende 
economie, van zeer grote betekenis 
zal zijn, met name in de oude wijken. 

Bij de bewoners is veel creativiteit 
aanwezig die naar mij mening niet 
ongebruikt mag blijven. Vanzelfspre-
kend zal bij de uitwerking van plannen 
op dit gebied overleg moeten worden 
gepleegd met de werknemers en 
werkgevers in de bouw. Ook zal in het 
oog moeten worden gehouden, dat zo 
min mogelijk nadelige effecten 
optreden voor degenen die in de 
bouw hun brood verdienen. 
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Mevrouw Cotterell heeft gevraagd, 
mijn voornemen ten aanzien van 
bewonersparticipatie en zelfwerk-
zaamheid te versterken. 

Ik deel haar hierover mede, dat ik 
binnenkort een gerichte adviesaan-
vrage aan de Raad voor de Volkshuis-
vesting zal zenden over maatschappe-
lijk gebonden eigendom als vorm van 
gezamenlijk woningbeheer, waarbij 
getracht wordt, de voordelen van 
huren en kopen te verenigen. 

Ik zal ook een onderzoek starten 
naar de mogelijkheid tot ontplooiing 
of voortbestaan van stadsvernieu-
wingscorporaties of bouwbureaus ten 
behoeve van de buurt, in het licht van 
een te verwachten verschuiving van 
ingrijpende woningverbetering naar 
beperkte verbetering, gecombineerd 
met groot onderhoud. 

De heer Brokx heeft gevraagd, hoe 
ver de voorbereiding van de regeling 
van de overbruggingssubsidie voor in 
financiële problemen geraakte 
eigenaar-bewoners is gevorderd. Ook 
de heren De Beer en Wagenaar 
hebben dit onderwerp aan de orde 
gesteld. 

Op dit moment ben ik doende met 
het in de brief genoemde onderzoek. 
Daarbij worden ook de executies 
betrokken van eigen woningen 
waarvoor het Rijk op grond van de 
geldende garantieregeling in het 
verlies van de gemeente voor 50% 
deelneemt. 

Eén van de complicaties waarop ik 
stuit, is, dat tot op heden een groot 
aantal executies bij mijn departement 
is aangemeld, maar dat daarbij nog 
nauwelijks sprake is van executies als 
gevolg van renteconversie van 3% of 
meer. 

Het is echter niet uitgesloten dat, 
met name als gevolg van de hoge 
rentestand in het laatste deel van 
1981 en in de eerste maanden van dit 
jaar, vooral in de komende maanden 
de gevolgen daarvan merkbaar zullen 
zijn. 

Ik ga daarom thans na, hoe tot een 
verantwoorde raming van de positieve 
en negatieve aspecten gekomen kan 
worden. Wat de administratief-organi-
satorische consequenties van deze 
regeling betreft, bezie ik, welke 
werkzaamheden door de rijksoverheid 
en welke door de gemeente het meest 
efficiënt verricht kunnen worden. 

De heer Brokx (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Is er nu nog zoveel 
onderzoek nodig? De letterlijke tekst 
van de destijds ingediende motie 
weet ik niet meer. Maar de indiener 
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zei destijds tegen de heer Van Dam 
dat het klip en klaar was dat er 
problemen waren en hij vroeg zich 
toen af of er nog wel een onderzoek 
nodig was. Dat verwondert mij nu een 
beetje. 

Minister Nypels: Mijnheer de Voorzit-
ter! De problemen bleken groter te 
zijn dan de indiener van de motie zich 
destijds realiseerde. De heer Brokx 
kent de tekst van de motie ongetwijfeld 
uit het hoofd. Hij weet dat er staat, dat 
wordt aangedrongen op een zeer 
spoedige inwerkingtreding van een 
dergelijke regeling, eventueel na 
nader onderzoek. Zo'n onderzoek is op 
dit moment gaande. 

Ik weet dat het niet mogelijk is, per 
1 juli een dergelijke regeling te laten 
ingaan. Het uiterste wordt echter 
gedaan om zo snel mogelijk een 
beslissing te kunnen nemen. Als er 
sprake is van invoering van de 
regeling - daar wordt in principe naar 
toe gewerkt - kan dat zo snel mogelijk 
daarna plaatsvinden. 

De heer Duinker (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik maak uit het betoog van 
de Minister op dat het in de huidige 
situatie niet meer zeker is of de 
regeling er wel komt. De onzekerheid 
daarover blijft dus bestaan. 

Kortom, de zekerheid van toen is nu 
weer de onzekerheid die de heer Van 
Dam, de voorganger van de Minister, 
reeds ten toon spreidde. 

Minister Nypels: Die onzekerheid was 
er ook niet op het moment van 
aanneming van de motie. In de motie 
werden namelijk duidelijk twee 
randvoorwaarden gesteld, namelijk 
de technische uitvoerbaarheid en de 
budgettaire neutraliteit. Dat is nu juist 
één van de punten waar het op dit 
moment om gaat. 

De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wil de Minister bij zijn 
vergelijkend onderzoek over de 
budgettaire consequenties niet alleen 
het feit betrekken dat het Rijk moet 
inspringen bij executoire verkopen als 
de garantie waar gemaakt moet 
worden, maar ook wat het aan 
mogelijke individuele huursubsidie en 
mogelijke objectsubsidies voor 
huurwoningen kost om betrokkenen 
een ander onderdak te verschaffen. 

Minister Nypels: In principe betrekken 
wi j dat erbij, al hebben wij al vastge-
steld dat de ramingen op dat punt 
bijzonder moeilijk te maken zijn in 
verband met een speculatief karakter. 
Dat zijn argumenten die zeker een rol 
meespelen. 

Woningbouw 

De heer Wagenaar (RPF): Ook ik heb 
vragen gesteld over de overbruggings-
subsidie. Komt de Minister hierop nog 
terug? 

Minister Nypels: Dit punt heb ik nu 
afgesloten. Ik weet dat de heer 
Wagenaar suggesties heeft gedaan in 
een andere richting. Ik denk dat hij 
daar nu op doelt. Op zichzelf zijn deze 
suggesties bijzonder de moeite 
waard, zeker als wordt nagegaan wat 
de positie van de eigenaar-bewoner 
ook in de toekomst zal zijn. 

Ik moet hem echter mededelen, dat 
ik op korte termijn daarvan geen 
studie zal kunnen maken omdat het 
hier gaat om de uitvoering van een 
motie die in de Kamer is aangenomen. 
Daarin wordt één bepaalde oplossing 
voorgesteld, die onderzocht moet 
worden. De heer Wagenaar legde 
suggesties op tafel voor alternatieve 
mogelijkheden. Deze kunnen alleen 
op wat langere termijn worden 
bezien; dat zal ook zeker gebeuren. 

Door diverse sprekers is mijn 
voornemen ten aanzien van een 
gedoogplicht van huurders, bij 
aanschrijving tot verbetering, aan de 
orde gesteld. Ik benadruk dat de 
wensen van de bewoners voor mij in 
dezen centraal staan. Het gaat om de 
woning waarin zij moeten wonen, en 
waarvoor zij de huur moeten opbren-
gen. 

Het belang van dit uitgangspunt is 
de afgelopen jaren alleen maar 
toegenomen. Koopkrachtdaling en 
stijgende kosten nopen er eens te 
meer toe, dat de bewoner niet tegen 
zijn zin met de gevolgen van dure 
renovatieplannen wordt geconfron-
teerd. 

Intussen kan bij dit uitgangspunt 
geen sprake zijn van een zwart-wit-be-
nadering. Ook naar mijn opvatting is 
een gedoogplicht, ook jegens de 
huurders, bij voorbeeld voor onder-
houdswerken, onontkoombaar. 

Dit is mijns inziens ook niet omstre-
den. Ook in geval van weigering door 
een huurder, die het aanbrengen van 
verbeteringen bij andere huurders die 
dat wel wensen onmogeli jk maakt, 
acht ik een gedoogplicht op zijn 
plaats. 

De opmerkingen van de wethouders 
van de vier grote steden, vervat in de 
brief die naar aanleiding van dit debat 
aan de Kamer is gestuurd, kunnen 
ook gezien worden als een dergelijke 
nuancering van mijn standpunt. 

De toezegging van de toenmalige 
Staatssecretaris, de heer Schaefer, om 
over de ontwerp-algemene maatregel 
van bestuur overleg te plegen met de 
Kamer, wi l ik ook gaarne nakomen. 

4127 



Nypels 

Intussen zal ik nagaan of binnen het 
huidige wettelijke kader - dat ove-
rigens nog niet is ingevoerd - mijn 
gezichtspunten voldoende tot hun 
recht kunnen komen. 

Ik denk hierbij aan bij voorbeeld de 
mogeli jkheid van een verplichte 
schriftelijke toestemming van de 
bewoner. Derhalve komt er nog alle 
gelegenheid om over deze zaak in den 
brede met de Kamer van gedachten te 
wisselen. 

Dat zodanig overleg thans niet 
direct kan plaatsvinden, vindt mede 
zijn oorzaak in het feit dat de financiële 
consequenties van de gedoogplicht 
op dit moment nog nader dienen te 
worden bezien. 

Over een en ander zal dus nog veel 
overleg nodig zijn. Tot een definitief 
standpunt over de gedoogplicht zal ik 
uiteraard pas komen na al het overleg 
dat nog moet plaatsvinden, met name 
ook na het overleg met de Kamer. 

De heer Duinker (PvdA): Ik zou graag 
ter opheldering nog een vraag 
hierover wil len stellen. Deze is van 
belang omdat ik van plan was een 
motie in te dienen. Misschien is dat 
nu niet nodig. 

Ik vind het heel nuttig dat de 
Minister de zaken gaat bestuderen. 
Heeft het ti jdstip waarop de algemene 
maatregel van bestuur de Kamer 
bereikt wel of geen gevolgen? Hij is in 
behandeling bij de Raad van State en 
de wet kan in werking worden gesteld 
zodra de Kamer erover heeft gespro-
ken. Hebben de voornemens van de 
Minister gevolgen voor het ti jdstip 
waarop dit gebeurt? 

Minister Nypels: Deze voornemens 
hebben geen of nauwelijks gevolgen 
voor het t i jdstip, omdat het overleg en 
de oriëntatie waarover ik zojuist heb 
gesproken ook al in de opgang 
gezette procedure van mi jn ambts-
voorganger zijn voorzien. 

Verschillende sprekers hebben 
vragen gesteld over het al dan niet 
invoeren van een verplichting om bij 
het leegkomen van woningen met te 
lage huren, de huren ineens op te 
trekken. Naar aanleiding hiervan wi l ik 
het volgende opmerken. 

Ik besef - dat heb ik ook aan de 
Kamer geschreven - dat de huurhar-
monisatie van leeggekomen wonin-
gen, onderdeel uitmaakte van het 
regeerakkoord van het kabinet-Van 
Agt II. Nadat dit akkoord is verschenen, 
heeft de Raad voor de Volkshuisvesting 
advies uitgebracht aan de Regering. 
Daarin wordt de verplichting tot 
huurharmonisatie ineens van de hand 
gewezen. 

Mijn ambtsvoorganger heeft dit 
advies naast zich neergelegd. Ik meen 
dat daarmee onvoldoende recht 
wordt gedaan aan de opmerkingen 
van de Raad. Dit onderdeel van het 
regeerakkoord moet mijns inziens op 
zijn minst kritisch worden bezien in 
het licht van dat advies. 

Wat hield dat advies in? De raad 
stelde, dat een beslissing over de 
vraag of de harmonisatie-ineens 
wenselijk en haalbaar is, dient te 
worden gebaseerd zowel op het 
algemeen belang en het belang van 
de verhuurders als op de plaatselijke 
woningmarktsituatie en de positie van 
de woningzoekenden. 

Daarbij dient dan tevens de relatie 
tussen huurders en verhuurders te 
worden betrokken, alsmede de vraag 
welke problemen zich in het bijzonder 
binnen de complexenzullen voordoen. 
Een dergelijke afweging van belangen 
kan uitsluitend op lokaal niveau 
plaatsvinden, aldus de raad. Daarmee 
wijst de raad een van boven af 
opgelegde verplichting om, zonder 
met de plaatselijke omstandigheden 
rekening te houden de huren ineens 
op te trekken, van de hand. 

De raad noemt vervolgens een 
aantal effecten die zich bij het opleggen 
van een verplichting zullen voordoen, 
te weten: het ontstaan van niet te 
verklaren verschillen in huurprijzen 
binnen de complexen, waardoor 
onrust onder de huurders ontstaat; de 
relatie tussen verhuurder en huurders 
wordt verstoord; de doorstroming 
wordt belemmerd; woningzoekenden 
en starters op de woningmarkt 
worden benadeeld; complicaties bij 
de woningrui l . 

Bovendien heeft de raad gewezen 
op de betrekkelijkheid van de opbreng-
sten van de huurharmonisatie-ineens 
van leeggekomen woningen. Door de 
geringe verhuisfrequentie in deze 
sector van goedkope woningen, zal de 
vermindering van objectsubsidies 
beperkt zijn. Bovendien wijs ik erop, 
dat een deel van de opbrengst weer 
wegvloeit omdat een deel van de 
nieuwe huurders huursubsidie zou 
moeten krijgen om de geharmoniseer-
de huur te kunnen betalen. 

Ik wijs ook nog op andere overwe-
gingen van de raad. Hij merkt op dat 
de huurharmonisatie-ineens werkt via 
het toevalselement van de verhuizin-
gen. Als zodanig is het een niet-be-
heersbaar instrument dat willekeurig 
uitpakt. Ook in antwoord op de 
vragen van enkele sprekers, wil ik 
over de financiële baten nog een 
opmerking maken. 

De financiële baten zijn moeilijk te 
ramen. Men moet dan ook een 

veronderstell ing maken ten aanzien 
van de te verwachte verhuizingen in 
deze sector, van te goedkope wonin-
gen in de nog gesubsidieerde sector. 

Vervolgens moet men ook veronder-
stellingen maken ten aanzien van 
nieuwe huurprijzen en inkomens van 
nieuwe huurders. Dit moet gebeuren 
in verband met de huursubsidies. 

Uitgaande van verschillende 
veronderstell ingen, zou het netto-ef-
fect op rond f 9 mil joen per jaar 
kunnen worden geschat, als men 
voorbij gaat aan de kosten van 
verhuurders en huurcommissies, die 
door de genoemde neveneffecten 
worden opgeroepen, èn aan de 
kosten van maatschappelijke onrust. 
Voor deze raming steek ik mijn hand 
dan ook niet in het vuur, omdat zij is 
gebaseerd op tamelijk arbitraire 
veronderstell ingen. 

In dit verband vermeld ik dat de vier 
grote steden mij hebben gewezen op 
de zeer schadelijke effecten van de 
huurharmonisatie-ineens, in het 
bijzonder vanwege de maatschappelij-
ke onrust en de frustratie van moge-
lijkheden om mensen met lage 
inkomens aan een betaalbare woning 
te helpen. Ook ik til zwaar aan die 
effecten. 

Al deze overwegingen bij elkaar 
genomen, zijn dermate ernstig dat ik 
thans, geplaatst in mijn functie als 
Minister, meen dat de Regering het 
advies van de Raad voor de Volkshuis-
vesting en de verwachtingen van de 
grote steden wel degelijk alsnog in 
haar overwegingen moet betrekken. 

De verplichte harmonisatie-ineens 
zou sociaal ongewenste gevolgen 
kunnen oproepen. Het is sociaal 
contraproductief. Daartegenover 
staan slechts beperkte financiële 
baten die wellicht niet tegen ongewen-
ste neveneffecten opwegen en die 
eventueel ook niet structureel door-
werken. 

Vele sprekers hebben zich afge-
vraagd of ik in korte tijd niet te veel 
overhoop wi l halen. Niet te ontkennen 
valt dat een aantal van mijn aandachts-
punten betrekking hebben op de 
lange termi jn. Studie en onderzoek 
met betrekking tot meer structurele 
oplossingen mogen echter niet steeds 
naar de toekomst worden verschoven, 
speciaal niet omdat het vinden van 
oplossingen op korte termijn hierdoor 
steeds moeilijker dreigt te worden. 

Ik denk dan bij voorbeeld aan de 
financiering van liquiditeitstekorten 
voor de woningbouw op de rijksbegro-
t ing. Ik wi l echter, aan het eind van dit 
betoog, opnieuw de nadruk leggen op 
het feit dat ik het beleid van mijn 
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voorganger vri jwel geheel zal voortzet-
ten. 

Dat betekent met name dat ik mij 
ten volle zal inzetten voor de begro-
tingsvoorbereiding voor 1983 en het 
handhaven daarbij van de hoge 
prioriteit van de stadsvernieuwing. 

Bezorgdheid werd uitgesproken 
over mogelijke overbelasting van het 
ambtelijk apparaat. In het algemeen 
blijkt het mogelijk te zijn de aangege-
ven nieuwe activiteiten in te passen in 
de werkzaamheden van het departe-
ment zonder dat overbelasting 
ontstaat. 

Dit gebeurt in verschillende gevallen 
door aan te sluiten bij reeds op gang 
zijnde werkzaamheden of studies. Een 
deel van de speciale aandachtspunten 
heeft betrekking op de positie van de 
bewoners in de volkshuisvesting, met 
name in de stadsvernieuwing en op 
hun mogelijkheden om werkelijke 
invloed uit te oefenen op het woning-
beheer en op de inhoud van de 
bouwplannen. 

Het gaat hierbij om een principiële 
zaak. In de strijd om de financiële 
middelen dreigt op de achtergrond te 
geraken voor wie wij het volkhuisves-
tingsbeleid voeren en voor wie wi j de 
steden vernieuwen. Essentieel is dat 
de buurtbewoners zoveel mogelijk 
beslissende invloed op de bouwplan-
nen krijgen. Bij de beleidsvoorberei-
ding van bouwprojecten behoort op 
grond van argumenten in overleg 
overeenstemming tussen de betrokke-
nen verkregen te worden. Het opdrin-
gen van door hen niet gewenste 
voorzieningen aan minderheden door 
het ontbreken van keuzemogelijkhe-
den moet daarbij tot het uiterste 
beperkt worden. 

Ook een interim-kabinet moet zich 
hiervoor blijven inzetten. Het volks-
huisvestingsbeleid is er namelijk voor 
de mensen en niet andersom. 

D 
De heer Duinker (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor 
zijn antwoorden. Uit de beantwoording 
is gebleken dat de zorgen van de 
Kamer over de volkshuisvesting in de 
komende jaren op dit moment niet 
kunnen worden weggenomen. De 
financieringsproblemen zijn nog niet 
opgelost. Onze zorgen op dit punt 
blijven dus bestaan. 

De Voorjaarsnota heeft geen 
oplossing gegeven en de Minister 
geeft op dit moment geen oplossing. 
Ik begrijp best dat de Minister naar 
begrotingsvoorbereidingen moet 
verwijzen en ik begrijp best dat de 

De heer Duinker (PvdA) 

Minister daarover met de Minister van 
Financiën en zijn collega's in het 
kabinet moet onderhandelen. 

Dit neemt echter niet weg dat de 
Kamer langzamerhand er toch enig 
inzicht in moet krijgen, welk program-
ma de Minister voor ogen staat, 
omdat er eigenlijk geen meerjarenra-
mingen bestaan. Op deze vraag van 
mij is geen antwoord gegeven. 

Wat vindt de Minister een wenselijk 
programma voor de komende jaren? 
Wij hebben daarover nogal wat 
zorgen. Ik vind dat op dit moment een 
uitspraak van de Kamer voor de hand 
ligt, omdat wij wel een wenselijk 
programma in het hoofd hebben. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Duinker 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in de meerjarenra-
mingen onvoldoende middelen zijn 
uitgetrokken voor de financiering en 
subsidiëring van een woningbouw- en 
stadsvernieuwingsprogramma van 
voldoende omvang; 

overwegende, dat in de Voorjaarsnota 
daarvoor nog geen oplossing wordt 
geboden; 

nodigt de Minister uit, bij het opstellen 
van de begroting voor 1983 tenminste 
het nieuwbouw- en stadsvernieu-
wingsvolume van 1982 als taakstelling 
te nemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 66(17 100-XI). 

De heer Duinker (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Deze zorgen worden nog 
onderstreept door het schriftelijke 
antwoord van de Minister op mijn 
vraag over de maatregelen in de 
Voorjaarsnota voor de bouwnijverheid. 
Het werkgelegenheidsverlies in deze 
bedrijfstak die toch al zo geteisterd 
wordt, loopt van 680 manjaren naar 
1290 manjaren op. 

Ik vind het dringend noodzakelijk, 
mede tegen de achtergrond daarvan, 
dat er duidelijkheid komt ten aanzien 
van de woningbouw voor de komende 
jaren. 

Wat de financiering betreft, bestaat 
ook nog geen zekerheid over de vraag 
of er sprake zal zijn van rebudgettering 
in de richting van de begroting. De 
Minister heeft ontkend, dat er een 
afspraak over gemaakt is. 

Indien die afspraak er inderdaad 
niet is, kan de Kamer zich nu over die 
kwestie uitspreken en daarom leg ik 
de Kamer een uitspraak voor. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Duinker 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het aantal tot eind 
mei afgegeven beschikkingen voor 
premie-koop-B woningen en het 
aantal verleende bouwvergunningen 
in de ongesubsidieerde sector ver 
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achterblijven bij het woningbouwpro-
gramma 1982; 

verzoekt de Regering, zo nodig tot 
verschuiving tussen de financierings-
categorieën over te gaan, ten einde te 
bereiken dat het totale gesubsidieerde 
programma van 115000 woningen in 
1982 wordt gehaald, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 68(17 100-XI). 

De heer Duinker (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kom nog even op het 
jaar 1982 terug. Wat de gesubsidieerde 
koopsector betreft, zijn maatregelen 
in voorbereiding. Ik ben daar tevreden 
over. 

Ik ben er echter absoluut niet zeker 
van, dat die maatregelen ertoe zullen 
leiden, dat het bouwprogramma in 
1982 geheel zal worden gehaald. Het 
lijkt mij namelijk onwaarschijnlijk dat, 
indien die maatregelen nu of over een 
maand worden genomen, dan 
plotseling de koopsector zo goed zal 
' lopen', dat die wel zal leiden tot een 
totale uitputting van het programma. 
De redenen, die hebben geleid tot het 
indienen van twee eerdere moties, 
leiden nu tot de indiening van een 
derde motie. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Duinker 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat continuïteit van de 
financiering van het woningbouwpro-
gramma van groot belang is voor de 
realisering van dat programma; 

overwegende, dat financiering via de 
rijksbegroting tegen een lagere rente 
mogelijk is dan via de kapitaalmarkt; 

verzoekt de Regering, de financiering 
van het gehele woningwetprogramma 
in 1983 via de rijksbegroting te laten 
verlopen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 67 (17 100-XI). 

De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l een vraag stellen aan 
de heer Duinker. Gezien de toelichting 
van de heer Duinker ten aanzien van 

een en ander zou dit moeten leiden 
tot een verschuiving van koopsubsi-
dies naar huursubsidies. Dat schept 
budgettaire problemen, omdat de 
koopsubsidies aanmerkelijk lager zijn 
dan de huursubsidies. 

Bovendien worden die koopsubsi-
dies veel later uitbetaald. Hoe denkt 
de heer Duinker die budgettaire 
problemen op te lossen? 

De heer Duinker (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De vraag in hoeverre 
koopwoningen goedkoper zijn voor 
de totale collectieve sector dan 
huurwoningen, is nog altijd niet 
beantwoord en de heer De Beer weet 
dat net zo goed als ik. Ik kan het 
antwoord nu dus niet geven. 

De heer De Beer (VVD): Daar was ik al 
bang voor. 

De heer Duinker (PvdA): Hoe kan ik nu 
antwoord geven op een vraag, indien 
deze kwestie nog niet is opgelost? 

De discussie hierover, die de heer 
De Beer zo graag met de Regering 
wilde voeren, heeft nog niet plaats 
kunnen vinden en wij weten allemaal 
waarom. 

De Minister is de discussie nog niet 
aangegaan en de nota over de vraag 
kopen dan wel huren - de heer De 
Beer begrijpt wat ik bedoel - is nog 
niet geschreven. 

De gevolgen voor de collectieve 
sector van het bouwen van gesubsi-
dieerde koopwoningen dan wel 
huurwoningen, zijn onbekend. Ik kan 
dus niet aangeven hoe een en ander 
gedekt moet worden. Het enige, wat 
ik kan zeggen, is dat er een woning-
bouwprogramma van 115.000 
gesubsidieerde woningen dit jaar tot 
stand moet komen. 

Ik heb nog geen antwoord gekregen 
op mijn vraag of de gemaakte afspra-
ken met ISP, PNL en Brabant, namelijk 
dat die gebieden ieder f30 miljoen 
voor de naoorlogse woningverbete-
ring krijgen, worden nagekomen en of 
die zaak al in gang is gezet. 

Indien er nu niets gebeurt, ben ik 
bang dat dit jaar die bedragen niet 
meer zullen worden uitgegeven, 
terwijl het toch de bedoeling was dat 
die in 1982 zelfs betaalbaar zouden 
worden gesteld. Ik wil graag alsnog 
een antwoord hebben op die vraag, 
want ik ben nog niet gerustgesteld. 

Minister Nypels: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik heb al meegedeeld dat de 
definitieve verdeling, ook van extra 
werkgelegenheidsgelden, nog niet 
rond is en dat nog geen definitief 
besluit daaromtrent is genomen. Dit 
houdt een antwoord op deze vraag in. 

De heer Duinker (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Indien ik goed geinfor-
meerd ben, is het antwoord van de 
Minister niet juist. De definitieve 
verdeling heeft inderdaad nog niet 
plaatsgehad, maar er zijn wel keiharde 
afspraken gemaakt met de vertegen-
woordigers van ISP, PNL en Brabant 
over het bedrag van f30 miljoen voor 
elk van die gebieden. Ik wi l graag 
antwoord hebben op de vraag of die 
gemaakte afspraken worden nageko-
men. 

Minister Nypels: De afspraak was dat, 
wanneer er extra werkgelegenheids-
gelden worden uitgetrokken, bepaalde 
bedragen ter beschikking gesteld 
zullen worden. Dat was de exacte 
afspraak. 

De heer Brokx (CDA): Maar er worden 
toch extra gelden uitgetrokken? 

De Voorzitter: De heer Duinker is aan 
het woord. 

De heer Duinker (PvdA): Ik kan mij 
slecht voorstellen dat de mensen in 
het noorden en in het zuiden, na het 
antwoord van de Minister, nu erg 
opgelucht ademhalen. De kranten 
hebben daar immers bol gestaan van 
de afspraken, die gemaakt zijn. Deze 
blijken nu plotseling niet meer te 
bestaan. Ik vind dat heel erg teleurstel-
lend. Misschien zou de Minister nog 
in tweede termijn hierop kunnen 
ingaan. 

Minister Nypels: Die conclusie is voor 
rekening van de heer Duinker. De 
gemaakte afspraken blijven bestaan. 

De heer Duinker (PvdA): Mijn opvatting 
is dat er afspraken zijn gemaakt over 
f30 min. per gebied, f 90 min. totaal. 
De Minister verwijst nu echter naar 
iets vaags, alsof zij niet zouden 
bestaan. 

Over de voornemens van de 
Minister in zijn brief, wil ik het 
volgende opmerken. Ik heb begrepen 
dat een aantal van die voornemens 
wat minder betekent dan uit perspu-
blikaties en uit de brief zelf zou 
blijken. Ik begrijp hieruit bij voorbeeld 
dat een wijziging van de wet met 
betrekking tot de aanschrijving tot 
verbetering niet zal plaatsvinden. 
Daar kan ik dus verder kort over zijn. 

Interessant is nog wel het hele 
systeem van financiering van de 
volkshuisvesting en de manier 
waarop de Minister daarmee omgaat. 
De Minister blijft toch maar volhouden 
dat een werkgroep moet worden 
ingesteld, ondanks het feit dat de 
meest belangrijke personen die daarin 
zitting zouden moeten nemen, zoals 
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vertegenwoordigers van het Ministerie 
van Financiën en van de Nederland-
sche Bank, daaraan op dit moment 
niet wensen deel te nemen. 

Er moet toch een reden zijn waarom 
de Minister van Financiën de president 
van de Nederlandsche Bank niet heeft 
willen vragen om zitting te nemen in 
die werkgroep? 

Ik zou mij kunnen voorstellen dat 
die reden is gelegen in het feit dat de 
Minister van Financiën de gedachte 
van de Ministervan Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening ondeugdelijk 
vindt, maar waarom gaat de Minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening dan door met deze onzalige 
gedachte? 

De Minister ontkent ook in zijn 
antwoord zojuist het volgende. Ik 
mocht dat bij interruptie niet voorlezen 
en daarom doe ik dat nu. Het is 
overigens heel kort, mijnheer de 
Voorzitter. U maakte zich naar mijn 
mening overbodig ongerust over de 
orde van de vergadering. 

De Voorzitter: Het ging mij niet om 
de lengte van de interruptie, maar om 
de aard daarvan. Dat was namelijk 
polemiek. 

De heer Duinker (PvdA): Akkoord. 

De Voorzitter: Dat is veel aardiger in 
tweede termi jn, want dan kunt u daar 
breder over uithalen dan bij interruptie. 

De heer Duinker (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! U zei ook dat u van 
mening was dat het betoog van de 
Minister kapot geïnterrumpeerd werd, 
terwijl ik nu juist vond dat het betoog 
van de Minister door al die interrupties 
zo verrijkt werd. Ook daarover bestaat 
misschien tussen ons beiden een 
verschil van opvatt ing. 

De heer Hofstra schrijft in zijn boek, 
bestaande uit 286 pagina's - ik zal mi j 
tot één regel beperkten die ik heel 
duidelijk vind - het volgende. 

'De voorgaande overwegingen 
leiden tot de conclusie dat er geen 
aanleiding bestaat het tot dusverre 
door de Nederlandse overheid 
gehuldigde negatieve standpunt 
tegenover het door haar uitgeven van 
indexleningen te wijzigen'. 

Ik kan het mij niet duidelijker 
voorstellen. 

Ik vind dat de Minister zou behoren 
af te zien van het instellen van die 
nieuwe werkgroep. Ik wijs er nogmaals 
op, dat de voorganger van de voorgan-
ger van de Minister - hij zit hier aan 
mijn rechter hand - een werkgroep 
heeft ingesteld. 

De heer Brokx (CDA): Neen; Ik 
herhaal weer de mij bekende beschei-
denheid. De voorganger van de 
voorganger van deze Minister zit hier 
niet. 

De heer Duinker (PvdA): Neen. De 
heer Brokx heeft gelijk. Hij was 
immers nog niet tot die enorme 
hoogte gestegen, maar wie weet! 

De Staatssecretaris van de voorgan-
ger van de voorganger van de 
Minister heeft indertijd een werkgroep 
ingesteld die een onderzoek zou 
behoren in te stellen naar de gevolgen 
van de dynamische financiering. Die 
werkgroep bestaat en enkele leden 
van deze werkgroep mogen van de 
Minister in zijn eigen werkgroep 
plaatsnemen. 

Ik heb al gezegd dat ik het wonderli jk 
vind dat de meest belangrijke mensen 
daar niet in zitten. Ik vind het buiten-
gewoon onwenselijk dat onduidelijk-
heid daarover blijft bestaan. Ik vind 
het doodzonde van het werk als al een 
andere werkgroep hiermee bezig is. 
Daarom wil ik aan de Kamer daarover 
een uitspraak voorleggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Duinker 
en Brokx wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat een werkgroep 
onderzoek doet naar de werking en de 
gevolgen van de dynamische kostprijs-
berekening voor de woningbouw; 

verzoekt de Minister, niet eerder een 
besluit te nemen tot het instellen van 
een nieuwe werkgroep voor het 
onderzoeken van de grondslagen van 
de woningbouwfinanciering, voordat 
de bestaande werkgroep verslag heeft 
uitgebracht, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 69 (17 100-XI). 

De heer Ter Veer (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Kort geleden heeft de heer 
Duinker het woord 'motie-inflatie' in 
de mond genomen. Een inflatie druk 
je uit in percentages. Kan hij een 
schatting geven van het percentage 
dat van toepassing is op vier moties 
bij een debat over een simpele brief? 

De heer Duinker (PvdA): Ik kan mij 
niet herinneren dat ik het heb gezegd, 
maar het is best mogelijk dat ik het 

ooit heb gezegd. Het antwoord luidt 
als volgt. 

In de eerste plaats is de brief niet 
simpel. Hij is kort. Hij blijkt ook niet zo 
verstandig te zijn. Simpel is hij echter 
niet. Daar is geen sprake van. Hij zou 
grote gevolgen hebben voor de 
volkshuisvesting, als alle negen 
punten erin in beleid zouden worden 
omgezet. 

In de tweede plaats gaat het niet 
alleen over deze brief, maar ook over 
twee andere brieven. Kortom, dit 
korte debat omvat nogal wat. 

In de derde plaats zou één motie 
eigenlijk niet anders dan het karakter 
van een motie van wantrouwen 
kunnen hebben. Ik was niet van plan 
enige motie dat karakter mee te 
geven. 

De heer De Beer (VVD): Dus de heer 
Ter Veer mag nog blij zi jn! 

De heer Ter Veer (D'66): Ik vroeg naar 
een percentage en een oordeel over 
het aantal van vier. Als elke fractie 
zoiets zou doen, hadden wi j aan het 
eind van deze zittingsperiode nog een 
leuke compilatie van moties te 
verwerken. 

De heer Duinker (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik meen dat ik duidelijk 
heb gemaakt waarom ik met zoveel 
moties moest komen. Ik kom zelfs met 
nog een motie. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in 
eerste termijn al gezegd dat er 
natuurlijk onderhoud moet worden 
gepleegd. Het is waar dat veel 
woningen aan groot onderhoud toe 
zijn. Ik kan echter niet inzien waarom 
nu het beleid zou moeten worden 
veranderd. 

Ik kan absoluut niet begrijpen 
waarom het nuttig is, dat een interim-
minister dergelijke voorstellen op dit 
moment in studie wil nemen. Het is 
vermoedelijk wel juist dat, zoals de 
Minister zei, in het meerjarenplan 
stadsvernieuwing dat door zijn 
voorganger in gang is gezet het 
nodige over groot onderhoud zou 
worden gezegd. 

Dat lijkt mij voldoende. Ik vind het 
ongewenst dat met een nieuwe studie 
wordt gestart, die nog eens in het 
meerjarenplan stadsvernieuwing 
moet worden opgenomen. Het lijkt 
mij voor de hand liggend, dat het 
meerjarenplan stadsvernieuwing toch 
vertraging ondervindt als daarin 
nieuwe gedachten moeten worden 
ondergebracht. 

Minister Nypels: Het is geen nieuwe 
studie. Het wordt ingepast in de 
studies die al lang in gang zijn. 
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De heer Duinker (PvdA): Dan is het 
toch iets nieuws? Dan moet er toch 
iets nieuws gebeuren? Voor alle 
zekerheid wil ik de Kamer daarover 
dan ook een uitspraak voorleggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Duinker, 
die het record van de heer De Korte 
evenaart, wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het Meerjarenplan 
stadsvernieuwing (M.P.S.) spoedig 
aan de Kamer is toegezegd; 

verzoekt de Minister van Volkshuisves-
t ing en Ruimtelijke Ordening, geen 
maatregelen met betrekking tot groot 
onderhoud en woningverbetering te 
nemen die afwijken van het nu 
bestaande beleid, voordat over het 
M.P.S. in de Kamer van gedachten is 
gewisseld, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 70(17 100-XI). 

De heer Duinker (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De brief van de Minister 
bevatte negen beleidsvoornemens. 
Het negende, de uitvoering van de 
motie van het kamerlid Nypels, lijkt 
bijna onuitvoerbaar te zijn. De andere 
acht zullen naar mijn mening voor 
een groot deel straks blijken onuitvoer-
baar te zijn. 

Het is jammer dat de Minister al 
deze zaken aanpakt, terwijl hij zijn 
schouders ten volle onder andere 
problemen zou moeten zetten, voor 
de voortgang van het beleid. 

Mijnheer de Voorzitter! Tot slot wi l 
ik nog een vraag stellen over de 
contingentering van woningen, die in 
aanmerking komen voor verbetering. 
In de gemeente Utrecht is een 
toegezegd contingent van 550 
vooroorlogse en 978 na-oorlogse 
woningen, die verbeterd zouden 
worden, door de provinciale directie 
zonder opgaaf van redenen terugge-
bracht tot resp. 266 en 728 woningen. 
Kan de Minister hierover helderheid 
verschaffen? 

Ik maak mij er buitengewoon 
ongerust over, want dit kan betekenen 
dat inmiddels een bezuinigingsronde 
op gang is gekomen waar de Kamer 
zelfs nog niks van weet! 

D 
De heer Brokx (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de bewindsman 
dankbaar voor de mondelinge en 
schriftelijke antwoorden die hij heeft 
gegeven. 

Wat de voortgang van de woning-
bouw betreft, verheug ik mi j erover 
dat de Minister het met ons eens is 
dat op dit moment geen herverdeling 
dient plaats te vinden. Ik heb goede 
nota genomen van zijn positieve 
reactie op mijn verzoek niet te 
aarzelen als al voor 1 oktober ingrijpen 
noodzakelijk blijkt te zijn. 

De vier grote steden hebben 
bepaalde contingenten woningen 
toegewezen gekregen, ten nadele van 
de regio's. Dit heeft nogal nadelige 
effecten op de werkgelegenheid in de 
bouw in de regio. Als blijkt dat de 
grote steden hun contingenten niet 
aankunnen, is het voor mij absoluut 
geen zekere zaak dat herverdeling van 
die contingenten binnen die vier grote 
steden moet plaatsvinden. De regio 
moet er in dat geval uitdrukkelijk bij 
worden betrokken. 

Er is sprake van bijzondere aandacht 
voor het eigen-woningbezit. De 
Minister heeft drie maatregelen 
genomen, waarvan de opheffing van 
de contingentering en de verlaging 
van de ondergrens voor de premie-B-
koopwoningen inmiddels zijn geëffec-
tueerd. Daarvoor spreek ik mijn 
waardering uit. 

Die waardering stijgt nog doordat 
hij heeft aangekondigd dat op zeer 
korte termijn - voor mij is dat bij 
voorbeeld 1 juli en ik zie de Minister 
nu knikken - d e overdraagbaarheid 
van de premie aan de opvolgende 
koper mogelijk zal zijn. Dit is een 
buitengewoon belangrijke zaak en ik 
verheug mij dan ook over het voorne-
men van de Minister. 

De Minister is niet ingegaan op mijn 
suggestie om bij voorbeeld bij de 
contingentering van premie-huurwo-
ningen contingenten toe te wijzen aan 
degene, die tegelijkertijd de zekerheid 
geeft een aantal vrije-sector-woningen 
te zullen bouwen. Dat is misschien 
een middel om de vrije sector te 
stimuleren.vooral in het kader van de 
werkgelegenheid in de bouw. Wil de 
Minister in tweede termijn hierop 
terugkomen? 

De Minister heeft ons gisteren een 
brief geschreven over de ABP-wonin-
gen in Amsterdam. Ik ga ervan uit dat 
ik die brief in mijn tweede termijn 
mag betrekken. In die brief staat dat 
de betreffende woningen zijn te 
beschouwen als beleggerswoningen. 

Zijn die woningen nu te beschouwen 
als premie-B-huurwoningen? 

Hoe is dan de verhouding tussen 
die 3000 ABP-woningen en de 
contingentering in haar totaliteit en de 
contingentering ten aanzien van 
Amsterdam? Is het ABP bereid ook in 
andere gemeenten dergelijke arrange-
menten aan te bieden en kunnen 
andere beleggers dat wellicht ook? 

Op de derde pagina van de brief 
staat dat voor het opvangen van 
financiële risico's binnen de gemeen-
ten andere oplossingen moeten 
worden gevonden. Is al bekend of 
dergelijke oplossingen de goedkeuring 
van gedeputeerde staten en Binnen-
landse Zaken kunnen krijgen? 

De reactie die de Minister gaf op 
motie nr. 64 van de heer De Beer was 
voor mij niet overtuigend. 

Ik kom thans toe aan de bespreking 
van de brief van de Minister. De 
Minister zei dat hij het beleid in 
hoofdzaken zou voortzetten. Dat is 
uitstekend. Over de financiering en de 
eventuele rebudgettering zijn door de 
voorganger van deze Minister na zijn 
aftreden zekere uiteenzettingen 
gegeven, die op zich wel interessant 
waren. Ik heb daarover vragen gesteld 
aan de Minister van Financiën. 

Ik neem aan dat die snel zullen 
worden beantwoord. Het zou voor dit 
debat wel aardig geweest zijn als dit 
nu al was gebeurd. Ik stel echter vast 
dat de Minister in zijn besprekingen 
over de begroting voor 1983 - ik heb 
er overigens begrip voor dat die nog 
niet zijn afgerond - nog steeds op het 
punt is waarop zijn voorganger is 
bli jven steken. Ik wens hem daarbij 
veel succes. 

De Minister heeft gezegd dat over 
het principe van de rebudgettering 
overeenstemming bestaat. Ik wi l een 
waarschuwend woord richten tot de 
Minister. 

Indien dat principe wordt 
omgezet in beleid, zou dat misschien 
ook wel voor de contingentering en 
voor de omvang van het programma 
wat kunnen betekenen. In die zin zou 
ik geen Prinzipienreiter wil len zijn. 
Uiteraard zullen wi j op de 3e dinsdag 
van september verlangend uitzien 
naar dat stuk. Het lijkt mij niet verstan-
dig, op dit punt met kameruitspraken 
op die zaken vooruit te lopen. 

Over het meerjarenplan voor de 
stadsvernieuwing heeft de Minister in 
zijn eerste termijn niet veel meer van 
de onduidelijkheid weggenomen die 
ook bij mij leefde. Bij de behandeling 
van de begroting en in de stukken die 
daarop betrekking hebben, is de indruk 
gewekt dat het meerjarenplan deze 
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zomer gereed zou zijn om te publice-
ren, om daarop in te spreken en 
derhalve ook ter kennis van de Kamer 
te brengen. 

Dat gebeurt nu pas eind 1982. Heb 
ik de Minister goed verstaan dat dit 
het geval is, los van zijn opvattingen 
over het groot onderhoud? Of die 
opvattingen nu wel of niet in de 
meerjarenraming worden opgeno-
men; de raming zal niet eerder dan 
tegen het einde van dit jaar worden 
gepresenteerd. 

Over de studie in punt 2 van de 
brief van de Minister kan ik kort 
zijn. Het is geen studie over de 
normkosten, die overigens naar ik 
hoop niet stilstaat. Je moet een 
Minister nooit geheel van studeren 
afhouden, maar soms vraag ik mij wel 
eens af of hij wel eens wat anders 
doet. 

Er wordt echter wel heel veel 
overhoop gehaald. De maanden jul i 
en augustus zijn voor werk- en 
studiecommissies nooit de meest 
produktieve maanden van het jaar. 
Hier is wellicht de eetlust groter dan 
wat de maag zou kunnen bevatten. 

Ten aanzien van het plan van 
Gedeputeerde Staten van Friesland 
stel ik vast dat het op het punt van de 
werkgelegenheid geen rozegeur en 
maneschijn is, zoals wel eens uit 
interviews blijkt. Alles is nog in 
onderzoek. 

De Minister is volgens mij niet 
ingegaan op mijn vraag, welk deel 
van de door de 1%-ombuiging bij de 
ambtenaren verkregen gelden naar de 
bouwnijverheid gaat en hoe dat wordt 
ingevuld. 

Ik herinner eraan dat door de 
voorganger van de Minister is gezegd 
dat, wanneer extra geld voor de 
werkgelegenheid en dus voor de 
bouw ter beschikking zou komen, er 
dan f30 miljoen naar ISP, f30 miljoen 
naar PNL en f30 miljoen naar Twente 
en Brabant zou gaan. Ik wil daarover 
graag een duidelijk antwoord krijgen, 
want ik weet niet beter dan dat er 
extra geld ter beschikking komt. Het is 
dus geen hypothese meer. 

In zijn schriftelijk antwoord is de 
Minister ook ingegaan op het onder-
zoek naar de dynamische kostprijs. Hij 
heeft gewezen naar de studie die al 
eerder door mijn zorg was aangevat. 

De Minister zei dat die studie in het 
najaar ter beschikking komt en dan 
ook voorhanden is voor de werkgroep. 
Het parlement wordt dan een beetje 
weggemoffeld. Ik vind dat als die 
studie gereed is, de resultaten 
daarvan kennis van de Kamer moeten 
worden gebracht. 

Ik vind dat de Minister langs mijn 
expliciete vraag naar de taak, de 
samenstelling, de werkwijze en het 
tijdschema van de studie naar de 
dynamische kostprijs, is heen gegle-
den. Nu de Ministervan Financiën 
daar eigenlijk afstand van heeft 
genomen - dat is niet door deze 
Minister ontkend - moet de vraag 
gesteld worden of daarmee moet 
worden doorgegaan. 

Ik constateer met voldoening dat de 
Minister zijn voornemen - zo positief 
stond het geformuleerd in de brief - , 
om de gedoogplicht te schrappen in 
heroverweging heeft genomen. Ik heb 
daar heel uitdrukkelijk naar gevraagd. 
Bij de behandeling van het ontwerp-
algemene maatregel van bestuur 
krijgen wi j nog de gelegenheid om 
met de Regering daarover te disussië-
ren. Ik ben de Minister daarvoor 
erkentelijk. 

Ik zal ten slotte spreken over de 
huurharmonisatie ineens. De Minister 
heeft gewezen op het advies van de 
RAVO en vervolgens heeft hij dat 
advies zeer uitvoerig uiteengezet. Van 
mij had hij dat niet hoeven te doen; 
het advies van de RAVO is een 
openbaar stuk; dat kennen wi j ; maar 
er zijn ook nog anderen die naar de 
discussie luisteren dan wi j in dit 
gebouw. Dat alles is dus prima. 

Mij is althans niet gebleken, dat de 
Minister zijn standpunt hieromtrent 
duidelijk heeft gemaakt. Het standpunt 
van de Regering is mij wel duidelijk. Ik 
ga er namelijk vanuit, dat de Regering 
als uitgangspunt neemt het regeerak-
koord van het kabinet-Van Agt II. 

Dit wordt niet ontkend in de brieven 
van de heren Lubbers en Brinkhorst 
en evenmin in de debatten over de 
regeringsverklaring. Voor mij staat 
dus vast, dat de Regering voorstander 
is van versnelde huurharmonisatie 
door middel van de toepassing van 
artikel 17 van de Huurprijzenwet 
woonruimten. 

Wil de Minister zeggen, of hij 
versnelde huurharmonisatie in het 
belang acht van de volkshuisvesting, 
meer in het bijzonder van de financie-
ring van de volkshuisvesting en zo ja, 
wil hij mij dan duidelijk maken 
waarom hij tegen deze methodiek is? 
Als hij tegen die methodiek is, vindt 
hij dat een andere methodiek beter is? 
Zo'n methodiek heb ik deze week 
aangereikt. Die zal ik niet herhalen. 

De Minister heeft gezegd, dat alles 
maar f9 miljoen oplevert. Ik hoop 
toch niet, dat de Minister met deze 
instelling zijn bespreking met de 
Minister van Financiën ingaat. Ik 
voorspel hem dan namelijk niet veel 
goeds. 

Mevrouw Cotterell (D'66): Op wiens 
aanvraag is het advies van de RAVO 
überhaupt uitgebracht? 

De heer Brokx (CDA); Ik was zo'n 
grote voorstander van versnelde 
huurharmonisatie dat ik daarover een 
advies aan de RAVO heb gevraagd. 
De RAVO geeft geen bindend advies, 
geachte collega. De RAVO heeft zijn 
eigen verantwoordelijkheden. 

De Regering heeft en houdt haar 
eigen verantwoordelijkheden. Dit 
geldt ook voor het parlement. Dit 
brengt mij ertoe om ter zake een 
uitspraak van de Kamer te vragen. 

De heer De Beer (VVD): Ik merk op dat 
de 9 miljoen gulden die de heer Brokx 
noemt in de toekomst méér wordt. 
Dat is well icht het bedrag wat w i j 
nodig hebben om het kamergebouw 
uit te breiden. 

De heer Brokx (CDA): Daar praat ik 
maar niet over, want ik denk dat daar 
nog genoeg over gezegd zal worden. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Brokx 
en Duinker wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende dat het wenselijk is om 
leegkomende woningen ten minste 
tegen de minimaal redelijke huur te 
verhuren en terzake aan gemeenten 
en toegelaten instellingen een 
bindende aanwijzing te geven; 

verzoekt de Regering, op korte termijn 
in het Besluit Geldelijke Steun 
Volkshuisvesting resp. het Besluit 
Toegelaten Instellingen de daartoe 
noodzakelijke wijzigingen aan te 
brengen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 71 (17100-XI). 

De heer Brokx (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik rond mijn betoog af. De 
Minister is niet ingegaan op mijn 
schets van de context waarin zijn brief 
van 10 juni moet worden gezet. 

Die schets kwam erop neer, dat de 
brief een reeks van denkbeelden van 
de Minister bevat, zonder dat er op 
het moment dat hij geschreven werd 
- dat staat mathematisch vast -
sprake was van regeringsbeleid met 
instemming van het kabinet. Ik heb 
daarnaar gevraagd, want ik vind dat 
van buitengewoon grote betekenis. 
De Minister is daar niet op ingegaan. 
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Mijn conclusie is — ook tegen de 
achtergrond van de antwoorden die 
de Minister op een ander punt heeft 
gegeven - dat de brief niet moet 
worden beschouwd als regerings-
standpunt, maar als een brief die een 
aantal in meer of mindere mate 
achtenswaardige punten bevat van 
deze bewindsman, waar op onder-
scheiden momenten al dan niet op 
kan worden teruggekomen. 

Op zich hoeft dat niet erg te zijn, de 
brief is dan terug op de plaats waar 
hij eigenlijk thuis hoort. Dat hoeft niet 
erg te zijn, omdat ook wi j met de 
Minister de opvatting zijn toegedaan 
dat er nog grote woningnood in 
kwantitatieve en kwalitatieve zin is. 

Dat geldt niet alleen voor de 
stadsvernieuwing - de Minister legde 
daar in zijn slotwoord de nadruk op -
maar ook voor talloze grote en kleine 
plaatsen; in grote steden evenzeer als 
in Friesland, Zeeland, Limburg en 
elders. Daarop moeten alle inspannin-
gen zijn gericht. Ik wens de Minister 
bij de bestrijding daarvan succes. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor 
zijn antwoord. De PPR-fractie is het 
daar in grote li jnen mee eens. Met 
name ben ik zeer verheugd over de 
adviesaanvraag bij de RAVO over 
maatschappelijk gebonden eigendom. 

De in het regeringsakkoord genoem-
de verdubbeling van de stadsvernieu-
wing is opnieuw niet ingevuld en blijft 
dus nog steeds een loze kreet. Zeker 
blijft het dat als men het in het licht 
ziet van de Voorjaarsnota. 

Verrassend is het, dat de Minister in 
tegenstelling tot zijn voorganger 
denkt dat het werk aan de Huisves-
tingswet voortgang kan vinden naast 
al het andere werk dat hij heeft 
aangekondigd. Kan de Minister deze 
essentiële wijziging verklaren? Zijn er 
meer ambtenaren bijgekomen of 
werken zij opeens harder? 

Mag ik uit het schriftelijk gegeven 
antwoord over de besteding van de 
gelden voor 1982 voor de uitvoering 
van de Leegstandswet opmaken, dat 
die gelden nog geen nadere bestenv 
ming hebben gekregen? 

D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Naar aanleiding van de 
opmerking van de Minster over de 
voortgang van de bouw, met name in 
de vier grote steden, en naar aanleiding 
van een kort interruptiedebatje 
daarover, wil ik opmerken dat van 

onze kant - en zo moet. u onze motie 
op dat punt ook verstaan - er geen 
bezwaar tegen zou bestaan, indien bij 
een herverdeling van de contingenten 
de stad die het goed doet, Den Haag, 
ook nog een aantal erbij zou krijgen. 

De enige vraag die de Minister niet 
beantwoord heeft, is of hij de toezeg-
ging van zijn voorganger gestand zal 
doen dat mét de begroting voor 1983 
ook het plan om de koopsector te 
redden zal worden ingediend, zoals 
bepleit in mijn motie van februari 
1982. 

Ik wi l nog een opmerking maken 
over de dwaze maatregel die inhoudt 
dat 50% van de premiekoopwoningen 
moet zijn verkocht alvorens een 
beschikking wordt afgegeven. In een 
situatie waarin bijna iedereen zegt dat 
er eens gekapt moet worden in het 
oerwoud van de overheidsvoorschrif-
ten, wordt op dit moment een derge-
lijke extra administratieve barrière 
bedacht. Deze maatregel past niet in 
datgene dat in en buiten de politiek 
wordt bepleit. 

Ik wi l tevens wijzen op de brief die 
de AVBB hierover heeft geschreven. 
In die brief laat zij een waarschuwing 
horen tegen deze maatregel en 
spreekt zij over een onzekerheid bij 
het verkrijgen van de premie. Die 
onzekerheid zal de kopers ervan 
afbrengen om contracten te tekenen. 

De AVBB spreekt ook over een 
vertraging in de voortgang van het 
bouwproces, omdat door deze 
regeling de bouwactiviteiten moeten 
worden uitgesteld aangezien eerst het 
vereiste percentage moet zijn behaald. 

Het argument dat er anders mis-
schien papieren beschikkingen 
zouden worden uitgegeven, is naar 
mijn mening in zoverre niet meer zo 
waardevol omdat mij van alle kanten 
verzekerd wordt dat bouwbedri jven al 
een marktonderzoek plegen voordat 
aan een project begonnen wordt. Als 
die beslissing na weloverwogen 
onderzoek wordt genomen - er 
bestaat dan een veel grotere zeker-
heid - dan leidt dat tot reële bouw. 

De Minister heeft gezegd dat hij in 
beginsel bereid is zowel voor koopwo-
ningen als huurwoningen isolatiesub-
sidie te verstrekken. Er is bij hem dus 
geen sprake van een principieel punt 
met betrekking tot het bevoordelen 
van een bepaalde sector. 

De Minister is niet van mening 
- anders zou hij dit wel hebben 
gezegd - dat er al voldoende gesubsi-
dieerd is in de eigen-woningsector. 
Dit kan ook niet, want van de ruim 2 
miljoen eigen woningen in ons land is 
slechts iets meer dan de helft geïso-
leerd, namelijk 1,2 miljoen woningen. 

Hier ligt dus nog een heel grote 
markt. De Minister heeft twee weken 
geleden in antwoord op mijn monde-
linge vragen op dit punt gegevens 
verstrekt. 

Hij zei onder meer dat er voor de 
150.000 huurwoningen die in 1982 
moeten worden geïsoleerd, in de 
eerste vier maanden van dit jaar nog 
maar 35.000 aanvragen voor isolatie-
subsidie zijn ingediend en voor de 
120.000 koopwoningen slechts 24.400. 
Deze hoeveelheid aanvragen ligt ver 
onder het totale aantal dat voor dit 
jaar is geprogrammeerd. 

Voor het eerst loopt het nu slecht. 
Een aantal jaren geleden liep het 
buitengewoon goed en toen moest 
het aantal aanvragen worden afge-
remd. Het gaat nu echter slecht in de 
isolatiesector. 

De kans is heel sterk aanwezig dat 
in geen van beide sectorenn - huur en 
koop - de geprogrammeerde aantallen 
waarvoor geld op de begroting is 
uitgetrokken, zullen worden gehaald; 
in de verste verte niet. 

Door de maatregel van de Minister 
dreigt het gevaar dat door de onder-
uitputt ing, die zich van nature aan-
dient, veel meer besparingen zullen 
optreden op deze post dan de Minister 
moet realiseren voor de Minister van 
Financiën. Dat zou in onze ogen toch 
doodzonde zijn en in de ogen van de 
fractie van D'66 ongetwijfeld dóódzon-
de! 

Op het punt van de voornemens 
van de Minister is steun voor de 
motie van de heren Brokx en Duinker 
van onze kant vanzelfsprekend. Als de 
motie ons ter ondertekening was 
voorgelegd, zouden wi j haar medeon-
dertekend hebben. 

De heer Duinker (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik de heer De Beer 
nog een vraag stellen? Ik begrijp uit 
zijn inbreng in tweede termijn dat hij 
zijn motie over de wenselijkheid van 
herverdeling van contingenten 
handhaaft. 

De heer De Beer (VVD): Ja zeker! 

De heer Duinker (PvdA): De heer De 
Beer heeft het betoog van de Minister 
gehoord, namelijk dat een en ander 
onwenselijk, onnodig etcetera is. Hij is 
nog niet overtuigd. Misschien kan ik 
hem overtuigen. 

De heer De Beer heeft gezegd dat 
Den Haag het goed doet op dit punt. 
Een tweede grote stad is Utrecht. Het 
totale contingent bedraagt 1098. 
Hiervan zijn 206 beschikkingen 
uitgegeven. Daarbovenop zijn inmid-
dels 653 aanvragen ingediend, terwij l 
er vóór 1 juli nog 239 zullen worden 
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ingediend. Kan de heer De Beer mi j 
de ratio van zijn motie nog eens 
verklaren tegen de achtergrond van 
twee steden die het nu prima doen? Ik 
heb geen cijfers van andere steden. 

De heer De Beer (VVD): Dan moet ik 
even naar mijn plaats lopen om de 
cijfers te noemen om een goed 
antwoord op deze interruptie te 
kunnen geven, als u mi j dit toestaat, 
mijnheer de Voorzitter. 

De Voorzitter: U krijgt het woord aan 
het eind van de sprekerslijst. Dat is 
makkelijker. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook ik dank de Minister 
voor de gegeven antwoorden. Ten 
aanzien van de bouwcontingenten en 
de taakstelling van de grote steden 
heeft hij gezegd dat wi j de ontwikkeling 
moeten afwachten en dat wi j in 
oktober moeten bezien wat de stand 
van zaken is. Hij zou dan niet aarzelen, 
maatregelen te treffen. Voor ons blijft 
de vraag overeind of het dan niet te 
laat zou zijn om het resterende deel 
van de taakstelling alsnog in dit jaar 
te realiseren. 

Los hiervan moet ik toch zeggen dat 
ik geschrokken ben van de bereidheid 
van de Minister, te overwegen het aan 
de grote steden extra toegewezen 
contingent inderdaad binnen de grote 
steden te houden. De heer Brokx heeft 
er eveneens op gewezen dat men in 
het geheel van de discussie hierover 
en de positie die de regio's en 
kleinere kernen hierbij hebben 
moeten innemen, toch neigt naar een 
onterechte afweging en concludering. 

Ik ben het geheel met de heer Brokx 
eens op het punt van het duidelijke 
voorbehoud dat hij daarover heeft 
wil len maken. Ik sluit mij hierbij graag 
aan. Het zou een onterechte zaak zijn. 

Als een stad haar taakstelling niet 
haalt, heeft dit als effect een verzwa-
rende taakstelling voor de regio, 
waaraan niet kan worden voldaan. 

Ik kom bij de stads- en dorpsvernieu-
wing. Het is duidelijk dat deze Minister 
de plaats van het grootonderhoud wi l 
accentueren. Ik kan hiervoor wel 
begrip hebben. Als wi j straks knopen 
moeten doorhakken, zal de bugettaire 
problematiek er echter hoogst 
waarschijnlijk toe leiden dat wij een 
prioriteitstelling moeten plegen. 

Dit brengt met zich, dat wi j minder 
kunnen doen dan wi j eigenlijk wil len. 
Als wi j in deze conceptie blijven 
kiezen voor een overaccentuering 
van het grootonderhoud ten nadele 

van de renovatie, kan ik mij niet 
onttrekken aan de indruk dat de lasten 
dan in feite doorschuiven naar de 
toekomst. 

Grootonderhoud biedt op korte 
termijn een oplossing. Dat is waar. De 
grote last wordt op die manier echter 
wel naar de toekomst doorgeschoven. 
Als ik dit verkeerd zie, hoop ik dat de 
Minister mij alsnog kan overtuigen. 
Het lijkt mij overigens verstandig, de 
discussie over het Meerjarenplan 
stadsvernieuwing af te wachten. 

Ik heb geen antwoord op de vraag 
gehoord, op welke wijze de 15 miljoen 
aan ombuigingen geëffectueerd zal 
worden in het groeikernenbeleid. 

Ik kom bij de isolatiemaatregel. Ik 
heb hierover mijn grote aarzelingen. 
Uiteindelijk heeft de subsidieverlening, 
ook aan de eigen-woningbezitters, 
met zich gebracht dat er een kwaliteits-
bewaking was bij de afwerking van de 
isolatie. Dit is immers ingebouwd in 
het verzoek om subsidie. 

Een eenvoudig burger kan zich 
hierbij vragen stellen, zoals ik nu ook 
even doe. Er wordt 28 miljoen 
bezuinigd op de isolatie. Dit staat voor 
een investeringsbedrag, dat ongeveer 
vijfmaal zo groot is, van 140 mil joen. 
De b.t.w.-derving hierop is ongeveer 
het bezuinigde bedrag! Deze redenering 
zal waarschijnlijk niet helemaal 
opgaan. Ik hoop dat de Minister mij 
nog eens kan uitleggen, wat het netto 
rendement van zulk een ombuiging is. 

D 
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik dank de Minister 
voor de schriftelijke en mondelinge 
beantwoording van de vragen die wi j 
in eerste termijn naar voren hebben 
gebracht. Ik volsta in tweede termijn 
met enkele korte, aanvullende vragen. 

Door verschillende sprekers is in 
eerste termijn gewezen op de situatie 
in de koopwoningensector. Wij 
hebben er bij de Minister op aange-
drongen, zo spoedig mogelijk te 
komen met een nota over de markt 
voor koopwoningen. 

Ik sluit mij gaarne aan bij hetgeen 
collega De Beer in dezen heeft 
opgemerkt. Mijn fractie zou graag zien 
dat de suggestie, mede vervat in de 
motie van de heer De Beer, om de 
koopsector te redden in de nota zal 
worden meegenomen. 

Ik heb er voorts kennisvan genomen, 
dat de Minister er de nadruk op heeft 
gelegd dat hij het beleid van zijn 
voorganger in grote lijnen zal voortzet-
ten. Het heeft ons daarom ook 
verbaasd dat de Minister in 'Bouw' 
van 29 mei j l . zegt tot de conclusie te 
zijn gekomen, dat het Meerjarenplan 

stadsvernieuwing bij ongewijzigd 
beleid zal voeren tot verkrotting en 
hogere huren. Die conclusie vinden 
wi j voorbarig. Is de Minister het 
hiermee eens? 

Het heeft ons verheugd dat de 
Minister bereid is, ons alternatief van 
renteloze leningen, wat de invoering 
van een overbruggingssubsidie 
betreft, te betrekken in het onderzoek 
dat thans door het departement wordt 
verricht. Wi j zien dan ook van het 
indienen van een motie ter zake af. 

Mede gelet op de uitvoeringsproble-
men, rekenen wij er wel op dat ieder 
voorstel om tot een voorziening te 
komen een eerlijke kans krijgt. De 
Minister heeft hier al op gewezen, 
maar wij zouden nog graag horen dat 
de Minister ons dit toezegt. 

Aan het idee om renteloze leningen 
te verschaffen, voor zover de rentekos-
ten een bepaald percentage van het 
besteedbare inkomen overschrijden, 
kleven minder uitvoeringsproblemen 
dan aan het bestaande voorstel. De 
ambtsvoorganger van de Minister 
stond dan ook sympathiek tegenover 
onze gedachte. Hij voorzag wel 
terugvorderingsproblemen. Ik zou 
graag wil len, dat de Minister zijn 
zienswijze hierop geeft. 

D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de getallen per 
gemeente gehergroepeerd. Voor 
Utrecht kom ik dan voor 1982 op een 
totaal programma van 2196 woningen. 
Wanneer men echter de beschikkingen 
die zijn uitgegeven en die nog in de 
'pi jpl i jn' zitten bij elkaar optelt, komt 
men aan 1246. Dat is ietsje meer dan 
de helft. 

De heer Duinker (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De motie van de heer De 
Beer gaat met name over de premie-
corporatiewoningen en de woningwet-
woningen. 

De heer De Beer (VVD): Nee, over het 
totaal. 

De heer Duinker (PvdA): Ik heb goed 
naar de heer De Beer in eerste termijn 
geluisterd. Hij maakt zich met name 
zorgen over die sector. 

De heer De Beer (VVD): Jawel, met 
name. 

De heer Duinker (PvdA): Ik heb in 
mijn eerste termijn en in mijn interrup-
tie gezegd dat er tussen toen en nu 
duidelijk iets is gebeurd. Ik heb 
getallen genoemd. 

Het komt erop neer dat het totaal 
aantal aanvragen plus uitgiften voor 
woningwet" en premiecorporatiewo-
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ningen Utrecht het totale contingent 
al overschrijdt. Ik vind dat dit de 
opvatting van de heer De Beer een 
beetje zou moeten veranderen. 

De heer De Beer (VVD): Ik kijk even in 
mijn overzicht bij woningwetwoningen 
inclusief premiecorporatie-A Utrecht. 
Het totale contingent voor alleen die 
sector blijkt voor Utrecht 1065 te zijn. 
Daarvan zijn in totaal 473 in behande-
ling en uitgegeven. 

Dit zijn de gegevens die de Minister 
ons heeft verstrekt. Het betekent dat 
het zelfs minder is dan de helft. Dit 
bevestigt mijn stelling, dat het in die 
sector bij de grote steden relatief 
slechter gaat dan bij het totaal. 

De heer Duinker (PvdA): Ik ondergraaf 
uw stelling omdat ik meer actuele 
informatie heb; 1098 totaal aange-
vraagd plus uitgegeven is al meer dan 
het totale contingent. 

De heer De Beer (VVD): Dan resteert 
de vraag wat er dan inderdaad nog 
gerealiseerd gaat worden binnen het 
contingent van 1982 van de plannen 
die bij voorbeeld zojuist of binnen 
heel korte tijd worden ingediend. Ook 
daarover verschillen wi j van mening 
wat betreft de werking van de budget-
afspraken. 

Ik wi l nog de volgende slotopmer-
king maken in antwoord op de 
interruptie van de heer Duinker. Ik 
voorzie dat wanneer wi j pas in 
oktober tot herverdeling overgaan, 
het te laat is ons in dat opzicht voor 
onderuitputt ing te behoeden. Dat is 
mijn grote zorg en daarom heb ik de 
motie ingediend. Ik laat uitdrukkelijk 
deze waarschuwing horen. 

De Voorzitter: Wenst de Minister te 
dupliceren? 

Minister Nypels: Jawel, maar niet nu. 
Ik meende dat ik na de lunchpauze 
zou kunnen dupliceren. 

De Voorzitter: Jawel, maar wi j zijn 
aanzienlijk op het tijdschema vooruit-
gelopen. Als het enigszins kan, wilde 
ik dat zo houden, opdat wi j op deze 
laatste dag nog voor de avondpauze 
klaar kunnen zijn. Naar mij echter 
blijkt, zou de Minister de vergadering 
graag voor een uur geschorst zien. 

De vergadering wordt van 12.05 tot 
13.00 uur geschorst. 

De Voorzitter: De ingekomen stukken 
staan op een lijst, die op de tafel van 
de griffier ter inzage ligt. Op die lijst 
heb ik ook voorstellen gedaan over de 
wijze van behandeling. Als aan het 
einde van de vergadering daartegen 

geen bezwaren zijn ingekomen, neem 
ik aan, dat de Kamer zich met de 
voorstellen heeft verenigd. 

Op verzoek van de fractie van het CDA 
benoem ik in de vaste Commissie 
voor het Wetenschapsbeleid de heer 
Van den Toorn als lid in plaats van de 
heer Van Vli jmen. 

Geen van beide Kamers der Staten-Ge-
neraal en - voor zoveel nodig -
evenmin de Gevolmachtigde Minister 
van de Nederlandse Anti l len, heeft de 
uitdrukkelijke goedkeuring gevraagd 
van de internationale overeenkomsten, 
gedrukt onder de nummers 17417, 
17424 (R 1206) en 17429, die aan de 
Kamer zijn overlegd. 

Ik stel voor, deze stukken voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan de 
orde te stellen in de vergaderingen 
van 24, 25 en 26 augustus 1982 

de brief inzake het beleid met 
betrekking tot de Domeinboerderijen 
(17 100-IXB, nr. 24) (met een spreektijd 
van 5 minuten per fractie); 

het wetsontwerp Wijziging van 
hoofdstuk XVII (Departement van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne) 
van de begroting van uitgaven van 
het Rijk voor het jaar 1981 (wijziging 
naar aanleiding van de Voorjaarsnota; 
tweede wijzigingsvoorstel) (17 128); 

het wetsontwerp Goedkeuring van 
de op 25 juni 1981 te 's-Gravenhage 
tot stand gekomen Overeenkomst 
tussen het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Republiek Honduras betreffende 
de ontwikkeling van de Bajo Aguan-
Vallei (17 142); 

het wetsontwerp Goedkeuring van 
het op 4 september 1980 te Ankara tot 
stand gekomen Verdrag houdende 
wijziging van het Verdrag van 5 april 
1966 tussen het Koninkrijk der Neder-
landen en de Republiek Turkije inzake 
sociale zekerheid (16663); 

het ontwerp van rijkswet Goedkeu-
ring van het op 18 mei 1977 te 
Genève tot stand gekomen Verdrag 
inzake het verbod van militair of enig 
ander vijandelijk gebruik van mil ieu-
veranderingstechnieken, met bijlagen 
(16902 (R 1168)); 

het wetsontwerp Vaststelling van 
het tweede stuk van Boek 8 van het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek (wegver-
voersrecht) (15 966); 

het wetsontwerp Machtiging tot 
oprichting van de naamloze vennoot-
schap Maatschappij voor Industriële 

Projecten (17418) (indien de voorbe-
reiding zal zijn voltooid); 

het wetsontwerp Machtiging tot 
oprichting van de Stichting maatschap-
pelijke discussie energiebeleid 
(17415) (indien de voorbereiding zal 
zijn voltooid); 

het wetsontwerp Nadere wijziging 
van de Ziekenfondswet, de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten en de 
Wet op het Praeventiefonds (16817) 

De heer Lubbers (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Voor zover wi j de zaken 
nu kunnen overzien, lijkt mij uw 
voorstel een verstandig voorstel. Het 
kan natuurlijk gebeuren dat, terugko-
mend van het reces, zich nieuwe 
elementen aandienen die zouden 
vragen om een behandeling op korte 
termi jn. Ik neem aan, dat wi j dan 
daarover bij de regeling van werkzaanv 
heden kunnen overleggen. 

De heer Brinkhorst (D'66): Ook mijn 
fractie lijkt het een goed voorstel, ik 
sluit mij graag aan bij het verzoek van 
collega Lubbers, de mogelijkheid 
open te laten om nog nadere bespre-
kingen in de Kamer te voeren als daar 
aanleiding toe is. 

De Voorzitter: Wat moet ik hierop 
zeggen. Zolang er geen concreet 
voorstel wordt gedaan, zwijg ik. 

De heer Lubbers (CDA): Het is 
slechts een vooraankondiging van 
een mogeli jkheid. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik bepaal, dat 
uitgebreide commissievergaderingen 
zullen worden gehouden op maandag 
30 augustus: 

a. van 11.15 tot uiterlijk 18.00 uur 
van de vaste Commissie voor Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk 
over de Nota Rijksoverheid en 
Dierenbescherming (16966); 

b. van 11.15 tot uiterlijk 18.00 uur 
van de vaste Commissie voor Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening 
over de Nota Decentralisatie van de 
Volkshuisvesting (16736) (indien de 
voorbereiding zal zijn voltooid). 

Ik geef het woord aan mevrouw De 
Boois die het heeft gevraagd. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik weet niet, of de brief 
van de vaste Commissie voor Mil ieu-
hygiëne u al bereikt heeft, maar de 
vaste commissie heeft vanmorgen 
verzocht om bij het Presidium erop 
aan te dringen om nog voor 8 septem-
ber de Interimwet Bodemsanering te 
behandelen. Dit was een unaniem 
verzoek van deze commissie. 
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De Voorzitter: Tijdens het reces zal ik 
mi j beraden op de spreektijden, die 
worden opgegeven. Als ik tot de 
conclusie kom dat het kan, zal ik de 
Kamer t i jdig, enkele weken vóór 24 
augustus, aankondigen dat ik bij de 
regeling op 24 augustus een voorstel 
zal doen, met de mogelijkheid dat in 
dezelfde week het onderwerp wordt 
behandeld. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
twee moties, ingediend bij de behan-
deling op 22 juni 1982 van het 
wetsontwerp Interimwet speciaal 
onderwijs (16811) te weten: 

de motie-Cotterell en Janmaat-Abee 
over medische kleuterdagverblijven 
(16811, nr. 57); 

de gewijzigde motie-Mertens c.s. 
over de vakleerkrachten lichamelijke 
oefening in het buitengewoon 
onderwijs (14415, nr. 13). 

De Voorzitter: Mij is verzocht, de 
beraadslaging te heropenen. Ik stel 
voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Mertens (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Na overleg met enkele 
collega's hebben wi j in de gewijzigde 
motie-Mertens c.s. (14 415, stuk nr. 
13) nog een wijziging aangebracht. 
Het nader gewijzigde stuk is bij mijn 
weten al twee dagen geleden onder 
de collega's rondgedeeld. Het betreft 
de toevoeging van een nadere 
overweging. 

Motie 

De Voorzitter: De heer Mertens heeft 
zijn gewijzigde motie (14415, nr. 13) 
in die zin nader gewijzigd, dat zij 
thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
Nota Speciaal Onderwijs; 

van oordeel, dat juist in het buitenge-
woon onderwijs de aandacht voor de 
lichamelijke ontwikkeling een wezen-
lijk onderdeel moet vormen; 

constaterende, dat de inkomenspositie 
van de vakleerkrachten lichamelijke 
oefening in het Buitengewoon 
Onderwijs nu al jaren te wensen 
overlaat, ondanks het feit dat al vijf 
jaar geleden door de organisaties bij 
de Minister van Onderwijs en Weten-
schappen voorstellen zijn ingediend. 

die aan het belang van de lichamelijke 
oefening in het Buitengewoon 
Onderwijs recht zouden kunnen doen; 

overwegende, dat ook de positie van 
de overige vakleerkrachten heroverwe-
ging behoeft; 

nodigt de Regering uit, met maatrege-
len te komen - al dan niet wettelijk -
om aan deze ongewenste situatie een 
eind te maken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze nader 
gewijzigde motie voldoende onder-
steund. 

Zij krijgt nr. 14(14415). 

Ik constateer, dat de Kamer er geen 
bezwaar tegen heeft, over deze nader 
gewijzigde motie aanstonds te 
beslissen. 

D 
Staatssecretaris Hermes: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou de Kamer er graag 
op wil len wijzen dat beide nu aan de 
orde zijnde moties volstrekt overbodig 
zijn. Wat in de eerste motie (16 811, 
nr. 57) staat, heb ik reeds in deze 
Kamer bij de behandeling van het 
wetsontwerp van A tot Z toegezegd. 
Het staat compleet in de Handelingen. 
Derhalve vind ik de motie overbodig. 

De tweede motie (14415, nr. 14) is 
eveneens overbodig, omdat van mijn 
kant is medegedeeld dat deze maatre-
gelen voor de vakleerkrachten worden 

meegenomen bij de herziening van 
het bezoldigingsbesluit rijksambtena-
ren 1948. 

Bij de herziening van het BBRA zal 
de positie van de salariëring van de 
vakleerkrachten worden meegeno-
men. Ik kan mededelen dat de 
desbetreffende zaak lang heeft 
geduurd, maar vandaag op de agenda 
staat van de ministerraad. Het ziet 
ernaar uit dat het in het najaar in het 
georganiseerd overleg kan komen. 

De maatregelen - daar bedoel ik 
dus de herziening van het BBRA 1948 
mee - zullen op 1 januari 1983 kunnen 
worden ingevoerd. Bij die herziening 
zal ook de verbetering van de salarië-
ring van de vakleerkrachten worden 
gehonoreerd. Ook deze motie vind ik 
derhalve overbodig. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De motie-Cotterell en Janmaat-Abee 
(16811, nr. 57) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

De nader gewijzigde motie-Mertens 
c.s. (14415, nr. 14) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

Aan de orde is de eindstemming over 
het wetsontwerp Interimwet speciaal 
onderwijs (16811). 
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Voorzitter 

De Voorzitter: Ik stel voor, de door de 
Regering voorgestelde wijzigingen 
(stuk nr. 59) aan te brengen. 

Mevrouw Cotterell (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Het gaat hier niet alleen 
om redactionele, maar ook om 
inhoudelijke wijzigingen. Ik verzoek u 
daarom om heropening van de 
beraadslaging in de loop van deze 
middag. 

De Voorzitter: Ik stel nader voor, deze 
eindstemming met eventuele daaraan 
voorafgaande beraadslaging toe te 
voegen aan de stemmingen die no 
aan het eind van deze vergadering 
zullen plaatsvinden. 

De heer Van Ooijen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zie niet in waarom dit 
nodig is. Er is namelijk maar één 
kleine wijziging aangebracht, waarvan 
je kan zeggen dat die wellicht ook 
inhoudelijk betekenis heeft. Deze 
wijziging betreft een amendement, 
dat is aangenomen. Het lijkt mij goed, 
dat wij beslissen of dit amendement 
moet worden uitgevoerd in de vorm, 
zoals het is aangenomen, dan wel 
zoals het nu is voorgesteld. 

De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Als mevrouw Cotterell dat 
vindt - ik heb ook dat gevoel - vind ik 
dat op zichzelf al een argument om 
ons even de t i jd te gunnen. Wij 
hebben straks immers toch nog 
stemmingen. Ik steun het verzoek van 
mervrouw Cotterell. 

De Voorzitter: Dit lijkt mij redelijk. 

Overeenkomstig het nadere voorstel 
van de Voorzitter wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
de bij de behandeling van de Voor-
jaarsnota c a . ingediende 17 moties, 
te weten: 

de motie-Herfkens c.s. over de 
beleidsvoornemens van de Regering 
inzake monetaire financiering (17 100-
IXB, nr. 13); 

de motie-De Korte c.s. over een 
project ontwikkelingswerk voor 
werkloze jongeren (17 100-XV, nr. 19); 

de motie-Willems c.s. over herverde-
ling van werk binnens- en buitenshuis 
(17341, nr. 6); 

de motie-Moor en Van der Hek over 
herverdeling van de arbeid (17341, nr. 
7); 

de motie-De Korte c.s. over om-, bij-
en herscholing (17 341, nr. 8); 

de motie-Willems over bezuinigin-
gen bij de gezinsverzorging (17 341, 
nr. 9); 

de motie-Beckers-de Bruijn over de 
bevordering van deeltijdbanen 
(17341, nr. 10); 

de motie-Moor over de tweede 
versie van het werkgelegenheidsplan 
(17341, nr. 11); 

de motie-Van der Spek c.s. over de 
bezuiningsvoorstellen op de Rijksbe-
groting 1982 (17351, nr. 12); 

de motie-Bakker c.s. over de 
bezuinigingsplannen van de Regering 
(17351, nr. 13); 

de motie-Joekes c.s. over lastenver-
lichting voor het bedrijfsleven (17351, 
nr. 14); 

de motie-Joekes c.s. over bezuinigin-
gen op begrotingsposten, die inko-
mensoverdrachten inhouden (17351, 
nr. 15); 

de motie-Beckers-de Bruijn over de 
netto-werkgelegenheidseffecten van 
overheidsmaatregelen (17351, nr. 16); 

de motie-Wöltgens over een extra 
werkgelegenheidsinspanning (17 351, 
nr. 17); 

de motie-Wöltgens over een 
rechtvaardige inkomensverdeling 
(17351, nr. 18); 

de motie-Wöltgens over verhoging 
van de loongrens ziekenfondsverzeke-
ring (17351, nr. 19); 

de motie-Engwirda over het volgen 
van een meerjarige aanpak voor 
herstel van economie en werkgelege-
heid (17351, nr. 20). 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer De Korte stel ik voor, de beraad-
slaging te heropenen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In de eerste plaats wil ik 
iets zeggen over de motie op stuk 
17 100-XV, nr. 19. Deze gaat over een 
project van ontwikkelingswerk voor 
werkloze jongeren met behoud van 
uitkering. Wij vragen daarin om een 
onderzoek. De Minister heeft dat 
onderzoek toegezegd en zal dit ook 
opnemen met de Minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking. Daarom 
is deze motie niet meer nodig. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-De 
Korte c.s. (17 100-XV, nr. 19) is 
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De heer De Korte (VVD): Vervolgens 
wil ik iets zeggen met betrekking tot 
motie 17 341, nr. 8 over om-, bij- en 
herscholing. Wij hebben de Minister 
een groter deel van de beschikbare 
gelden in de tweede versie van het 
werkgelegenheidsplan gevraagd voor 
om-, bij- en herscholing, met name 
voor vrouwen. Ook dit heeft de 
Minister toegezegd. Hiermee is de 
motie overbodig geworden. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-De 
Korte c.s. (17341, nr. 8) is ingetrokken, 
maakt zij geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid 
tot het afleggen van stemverklaringen 
vooraf. 

D 
De heer Van Amelsvoort (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! In het verleden 
hebben vanaf dit katheder uit mijn 
fractie kritische geluiden geklonken 
over wat ik nu noem de 'motie-manie' 
van deze Kamer. Onze fractie slaagt er 
niet altijd in zich daaraan te onttrekken. 
Zij slaagt zelfs dikwijls er niet in zich 
daaraan te onttrekken. Wij vinden het 
echter een slechte ontwikkeling. 

Wij hebben een gelegenheid 
gezocht en die nu gevonden om in 
een demonstratief gebaar tegen alle 
moties te stemmen die zijn ingediend 
tijdens het debat over de Voorjaarsno-
ta, het werkgelegenheidsplan en de 
tijdelijke verhoging van de inkomen-
stenbelasting en de loonbelasting. Wij 
hebben alle moties zorgvuldig 
onderzocht. 

In vele daarvan zitten veel elementen 
die onze instemming hebben. Die 
moties zijn echter allemaal overbodig. 
Er zijn andere moties die niet geheel 
onze instemming hebben. Het is dan 
altijd moeilijk om uit te maken of je 
voor of tegen die motie zal stemmen. 
In dit geval hebben wi j elke keer de 
twijfel laten uitvallen in het nadeel 
van de motie. 

D 
De heerWöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zal mijn best doen 
om ten aanzien van een aantal moties 
een inhoudelijker argumentatie te 
geven waarom een belangrijke fractie 
in deze Kamer tegen of voor de 
voorgestelde uitspraken zal stemmen. 

De eerste overweging van de 
motie-Van der Spek op stuk nr. 17351, 
nr. 12 over de bezuinigingsvoorstellen 
heeft onze grote instemming. De heer 
Van der Spek weet zelf echter wel dat 
door de uitvoering van zijn motie het 
financiële beleid in de komende 
periode in feite onmogelijk zal 
worden. 

Het is wel duidelijk, dat het stemmen 
tegen deze motie niet kan worden 
uitgelegd als het instemmen met alle 
beleidsvoornemens betreffende de 
verschillende departementen, die in 
de Voorjaarsnota zijn aangekondigd. 

Wat dit betreft, verwijzen wi j bij 
voorbeeld naar hetgeen de vaste 
Commissie voor CRM heeft gedaan 
met betrekking tot de definitieve 
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Wöltgens 

besluitvorming rond de vormingsinter-
naten. Voorkomen moet worden dat 
voldongen feiten worden gecreëerd, 
terwij l de Kamer daarover niet kan 
spreken. 

Dan wi l ik een stemverklaring 
afleggen met betrekking tot de 
motie-Bakker c.s. inzake de defensie. 
In de bijlage, die door de Minister-Pre-
sident is verstrekt ten aanzien van het 
minderheidsvoorstel van de PvdA-mi-
nisters over de Voorjaarsnota, is exact 
aangegeven op welke wijze wij voor 
dit jaar mogelijkheden zien, op de 
defensiebegroting meer te bezuinigen 
dan thans het geval is - in feite is er 
helemaal geen sprake van - op grond 
van het meerderheidsbesluit. Stern-
men voor de veel ruimer geformuleer-
de motie van de heer Bakker zou in 
dat opzicht misverstanden kunnen 
wekken. 

Ten slotte wi l ik een stemverklaring 
afleggen met betrekking tot de 
motie-Engwirda op stuk nr. 20 inzake 
het volgen van een meerjarige aanpak 
voor herstel van de economie en de 
werkgelegenheid. 

Uit het debat is duidelijk gebleken 
hoezeer wij hechten aan zo'n meerja-
rige aanpak en dat de ideeën, die 
daaromtrent in de SER leven, voor 
ons heel aantrekkelijke kanten 
hebben, mits voldaan wordt aan een 
aantal voorwaarden, die het mogelijk 
maken, een maatschappelijke consen-
sus te verkrijgen om zo'n meerjarig 
beleid tot stand te brengen. 

Wij betreuren het, dat 'de' politiek 
geen voorrang heeft gegeven aan wat 
leeft in de SER om aldus een eerste 
grondslag te leggen voor het bereiken 
van de beoogde maatschappelijke 
consensus. Aangezien wi j de SER een 
kans wil len geven, lijkt het ons 
voorbarig, op dit moment een 
uitspraak als in deze motie wordt 
verzocht van de Kamer te vragen. 

D 
De heer Moor (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zullen tegen de motie 
op stuknr. 10 van mevrouw Beckers-de 
Bruijn stemmen. Deze motie vraagt 
nieuwe banen bij de overheid op te 
splitsen in deeltijdbanen en dat 
vinden wi j veel te beperkt. Bovendien 
hebben wi j er bezwaar tegen, dat in 
deze motie alleen over deeltijdbanen 
wordt gesproken. 

Wij zijn van mening, dat geen 
enkele vorm van arbeidstijdverkorting 
mag worden uitgesloten. Onze 
voorkeur gaat uit naar die vormen van 
arbeidstijdverkorting, die de herverde-
ling van betaalde en onbetaalde 
arbeid het beste bevorderen. 

Onze opvatting over de voorbeeld-
functie, die de overheid als grootste 
werkgeefster dient te vervullen, wordt 
uitstekend verwoord in de motie op 
stuk nr. 6 van de heer Wil lems. 
Bovendien sluit deze motie een goed 
overleg met de vakorganisaties niet 
uit. Wij zullen dus voor de motie van 
de heer Wil lems stemmen. 

De motie op stuk nr. 9 van de heer 
Wil lems is ons erg sympathiek. 
Tijdens het debat over de gezinsver-
zorging hebben wij ervoor gepleit 
2500 arbeidsplaatsen te behouden 
door een herschikking in deze sector. 

De financiering, die de heer Wil lems 
voorstelt, heeft alleen op 1982 
betrekking. Dat kan, omdat het totale 
bedrag, dat beschikbaar is gesteld 
voor de werkgelegenheid in 1982, niet 
volledig besteed zal worden. Voor het 
jaar 1983 betekent zijn voorstel, dat 
een aantal andere werkgelegenheids-
maatregelen niet zouden kunnen 
doorgaan. Dat is echter onze bedoeling 
niet. 

Wij zijn voornemens vóór zijn motie 
te stemmen, onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde dat de financiering van 
zijn voorstel voor 1983 dient te 
geschieden via een herschikking 
binnen de desbetreffende sector. 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik leg alleen een stemver-
klaring af over de motie op stuk nr. 7 
van de heren Moor en Van der Hek. 
Wij hebben in onze fractie zitten 
dubben over deze motie. De doelstel-
lingen van de motie spreken ons aan, 
maar de overwegingen spreken ons 
niet in alle opzichten aan. In de motie 
wordt van een inkomensoffer van 
werknemers uitgegaan als zou dit een 
vanzelfsprekendheid betreffen. 

Ik ben van mening - een niet 
onbelangrijk deel van de fractie van 
de PvdA is, denk ik, die mening ook 
toegedaan - dat die inkomensoffers, 
zeker van de laagstbetaalden, niet zo 
vanzelfsprekend zijn. 

Wanneer wi j dus voor deze motie 
stemmen, dan gebeurt dat, terwij l wi j 
ons zeer nadrukkelijk losmaken van 
met name dit element in de overwe-
gingen. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van de PSP heeft 
er behoefte aan, een stemverklaring 
af te leggen over de motie op stuk 
nummer 10 (17 341) van het lid 
Beckers-De Bruijn. Wij vinden de 
inhoud van deze motie slecht. Vooral 
voor de lagere-functieniveaus dreigt 

een verplichte invoering van deeltijd-
arbeid nadelig uit te werken. 

Voor de hogere-functieniveaus kan 
meestal gebruik worden gemaakt van 
de clausule in de motie dat de 
desbetreffende functie deeltijdarbeid 
niet mogelijk maakt. Dat betekent ook 
dat vrouwen door die deeltijdarbeid 
getroffen worden. Dat staat juist 
haaks op het pleidooi dat wi j hebben 
gehouden tijdens het debat over het 
werkgelegenheidsplan om een 
arbeidstijdverkorting met behoud van 
loon in te voeren. 

Dit staat ook haaks op de motie op 
stuk nummer 6 (17341) die wij zelf 
tijdens dit debat hebben ingediend. 

Bovendien constateren wij dat het 
op deze manier invoeren van deeltijd-
arbeid geen garantie geeft voor de 
bescherming van de minimuminko-
mens. 

Vervolgens wi l ik een stemverklaring 
afleggen over de motie op stuk 
nummer 18 (17351) van het lid 
Wöltgens. Wij vinden de strekking van 
de motie sympathiek, want wi j vinden 
ook dat er meer genivelleerd moet 
worden dan in de huidige kabinets-
plannen voorzien wordt. Zij zijn van 
mening dat de strekking van de motie 
dit wel weergeeft. De formulering is 
echter onduidelijk en bovendien sterk 
gericht op de plannen van het vorige 
kabinet welke inhielden een inkomens-
achteruitgang van - 1 tot - 4 . Wij hebben 
er nooit twij fel over laten bestaan dat 
wij in ieder geval voor de inkomens tot 
modaal geen inkomensachteruitgang 
wensten en dat naar onze mening de 
nivellering ook groter moet zijn dan de 
verhouding 1: 4. 

Wij zullen echter voor de motie van 
het lid Wöltgens stemmen, omdat het 
in ieder geval een verbetering is ten 
opzichte van het denivellerend beleid 
dat nu gevoerd wordt. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie zal tegen de 
motie op stuk nummer 12 (17 351) 
stemmen, niet vanwege een verzet 
tegen 'motiemanie' waar wi j niet zo'n 
last van hebben, maar omdat wij de 
overwegingen... Ik begrijp dat het 
CDA ... 

De Voorzitter: Geen discussie 
alstublieft en lokt u die ook niet uit! 
Het gaat alleen om het afleggen van 
een stemverklaring. 

De heer Engwirda (D'66): Ik vond de 
stemverklaring van de CDA-fractie 
nogal bezwaarlijk. 

De Voorzitter: Het gaat niet om uw 
oordeel over de stemverklaring van 
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Engwirda 

het CDA. Ik heb die binnen de orde 
verklaard en daarmee is de kous af! Ik 
verzoek de heer Engwirda zijn stern-
verklaring voort te zetten. 

De heer Engwirda (D'66): Mijn fractie 
zal tegen de motie op stuk nummer 12 
(17 351) stemmen, omdat wi j de 
overweging niet delen. Intussen 
hebben ten minste de vaste Commis-
sies voor CRM en voor Onderwijs en 
Wetenschappen besloten brieven 
naar hun respectieve ministers te 
sturen, met het verzoek geen besluiten 
uit te voeren die de Kamer voor 
voldongen feiten zal plaatsen en aldus 
afbreuk te doen aan het budgetrecht 
van de Kamer. 

D 
Mevrouw Dekker (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Hoewel wi j op zich voor de 
daarin bepleite maatregelen zijn, 
zullen wi j niettemin tegen de motie op 
stuk nummer 7 (17341) van de leden 
Moor en Van der Hek stemmen, 
omdat wi j de daarin voorgestelde 
wetgeving als vertragend en verstar-
rend zien. 

Ten aanzien van motie op stuk 
nummer 10 (17341) van mevrouw 
Beckers-de Bruijn, waarin zij vraagt 
nieuwe banen bij de rijksoverheid in 
beginsel voor minder dan 40 uur uit te 
geven, hebben wi j het volgende op te 
merken. Wij achten de toezegging van 
de Minister in overeenstemming met 
de inhoud van deze motie. Wij zullen 
hem daaraan houden. Daarom vinden 
wi j deze motie nu overbodig. 

Wi j zullen voor de motie op stuk 
nummer 6 (17341) van de heer 
Wil lems c.s. stemmen, waarin een 
algemene regeringsdoelstelling wordt 
bepleit tot herverdeling van werk 
buitenshuis, maar ook binnenshuis. 
Wij tekenen hierbij aan, dat wi j dit niet 
zien als een opdracht aan de Regering 
om als scheidsrechter in huiskamers 
op te treden. 

Wi j vinden echter wel, dat het 
regeringsbeleid zich ten minste 
voorwaarden scheppend, ook voor 
deze privé-verhoudingen, moet 
opstellen. Wij steunen deze motie 
zeker, ook daarom opdat de Regering 
in haar beleid op dit punt rekening 
houdt met de effecten en de conse-
quenties voor de verhoudingen in de 
onbetaalde sfeer. 

D 
De heer Joekes (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie zal elk van 
deze moties op haar merites beoorde-
len, aangezien wi j niet van mening 
zijn, dat wi j hier een week lang voor 
joker hebben gezeten. 

De gedachte verwoord in de motie 
van de heer Wil lems op stuk nr. 6 
vinden wi j sympathiek maar het gaat 
ons toch net iets te ver, ook het werk 
binnenshuis bij een dergelijke operatie 
te betrekken. Wij zijn ertegen. 

Wi j vinden de motie van de heer 
Moor op stuk nr. 7 veel te gedetailleerd. 
Wij zijn om die reden al tegen. De 
motie van de heer Wil lems heeft 
evenmin onze instemming. Aangezien 
wij geen werkgelegenheidsplan in 
deze zin wensen, wensen wi j er ook 
geen veranderingen in. Hetzelfde 
geldt voor de motie op stuk nr. 10 en 
de motie op stuk nr. 11. 

De motie op stuk nr. 12, voortvloei-
end uit een voor mi j interessant debat 
van de afgelopen dagen, vinden wi j 
op zich zelf sympathiek. Tegen de 
indieners zeg ik echter dat hun 
voorstel praktisch gewoon niet 
uitvoerbaar is. 

Laat ons tevreden zijn met wat er 
misschien nog wel uitvoerbaar is, 
zoals mondelinge overleggen. Om de 
genoemde reden moeten wij helaas 
tegen de motie-Van der Spek zijn. 

Het zal de heer Bakker mogelijk zijn, 
woord voor woord zelf de redenen te 
bedenken waarom wi j tegen zijn 
motie op stuk nr. 13 zijn. 

De Voorzitter: Dat is niet relevant. 

De heer Bakker (CPN): Zo is dat! 

De heer Joekes (VVD): Dan zal ik 
motiveren waarom wi j ertegen zijn. 
Wij zijn ertegen omdat wi j het in de 
prioriteit van de uitgaven van dit land 
niet mogelijk achten uitvoering te 
geven aan de defensie-uitgaven 
verlagende motie die de heer Bakker 
voorstelt. Die opmerking is relevanter 
maar kost ook meer t i jd. 

Wij zijn voor de motie-Beckers op 
stuk nr. 16, omdat ook wi j graag zo 
veel mogelijk informatie hebben. Wat 
mevrouw Beckers, wi j en anderen met 
die informatie doen is punt twee. 

Wij zijn tegen de motie-Wöltgens 
op stuk nr. 17, omdat wi j juist in het 
overleg tussen en met de sociale 
partners alle ruimte wil len laten die 
wij in deze motie niet zien. Motie nr. 
18 achten wi j in haar uitwerking 
nivellerend en wi j zijn er daarom 
tegen. 

Wi j zijn graag voor de motie-Engwir-
da op stuk nr. 20, omdat het voeren 
van oriënterende gesprekken met 
werknemers- en werkgeversorganisa-
ties in deze context geen kwaad kan. 

De motie-Herfkens c.s. (17100-IXB, nr. 
13) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 

de PvdA, D'66, de PSP, de CPN en de 
PPR voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Willems c.s. (17341, nr. 6) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie met dezelfde stemverhouding 
is verworpen als de vorige. 

De motie- Moor en Van der Hek 
(17341, nr. 7) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PSP en de CPN voor deze 
motie hebben gestemd. 

De motie-Willems (17341, nr. 9) wordt 
bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de PvdA, de CPN en de PPR 
voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Beckers-de Bruijn (17 341, 
nr. 10) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
PPR voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Moor (17341, nr. 11) wordt 
bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PSP, de CPN en de PPR 
voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Van der Spek c.s. (17351, nr. 
12) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de PPR en de CPN voor deze 
motie hebben gestemd. 

De motie-M. Bakker c.s. (17 351, nr. 
13) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

De motie-Joekes c.s. (17 351, nr. 14) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP en de RPF voor deze 
motie hebben gestemd. 

De motie-Joekes c.s. (17351, nr. 15) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF en het GPV 
voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Beckers-de Bruijn (17 351, 
nr. 16) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 
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Voorzitter 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP en het GPV tegen 
deze motie hebben gestemd. 

De motie-Wöltgens (17351, nr. 17) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PSP, de CPN en de PPR 
voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Wöltgens (17351, nr. 18) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PSP en de CPN 
voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Wöltgens (17351, nr. 19) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PSP, de PPR en de CPN 
voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Engwirda (17351, nr. 20) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66 en de VVD voor deze motie 
hebben gestemd. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de Voor-
jaarsnota (17 351) en de eerste versie 
van het Werkgelegenheidsplan 1982 
(17341) voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp 
Tijdelijke verhoging van de inkomsten-
belasting en de loonbelasting in het 
kader van het werkgelegenheidsbeleid 
1982(17440). 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de PSP, de PPR, de CPN, de 
SGP, de RPF en het GPV tegen dit 
wetsontwerp hebben gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met de wetsontwerpen: 

Wijziging van de wet van 20 
december 1979, Stb. 711 (maximering 
vereveningstoeslagen) (17203); 

Nadere wijziging van de Algemene 

Kinderbijslagwet (verlaging van de 
kinderbijslagbedragen per 1 juli 1982 
(17467). 

De Voorzitter: Mij is gevraagd, de 
beraadslaging over beide wetsontwer-
pen te heropenen. Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Minister De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Wetsvoorstellen 17 203 en 
17 467 waren geagendeerd in samen-
hang met wetsvoorstel 17468. Dit 
wetsontwerp is inmiddels geamen-
deerd door de Kamer aanvaard. Naar 
het oordeel van het kabinet moet dit 
gevolgen hebben voor de wetsvoor-
stellen 17 203 en 17 467. 

Als deze voorstellen doorgaan, zou 
sprake zijn van een cumulatie van 
kortingen per 1 juli aanstaande die 
niet in overeenstemming is met onze 
bedoelingen. Daarom verzoek ik u 
namens het kabinet deze twee 
voorstellen voorlopig van de agenda 
af te voeren. 

D 
De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Naar aanleiding van deze 
verklaring van de Minister wi l ik 
enkele opmerkingen maken. Ik begrijp 
het motief van het verzoek om de 
wetsontwerpen van de agenda af te 
voeren. De oorspronkelijke regerings-
voorstellen tot ombuiging in de 

sociale zekerheid zijn immers door 
aanvaarding van het amendement 
van VVD en CDA aangrijpend ik 
bedoel uiteraard ingrijpend veranderd. 
De oorspronkelijke voorstellen 
trachtten de minima te ontzien en 
vroegen een hoger offer aan de 
hogere uitkeringen. Nu heeft de 
meerderheid van de Kamer ingestemd 
met een amendement dat erin 
voorziet het wettelijk minimumloon 
op 1 juli minder te laten stijgen dan 
oorspronkelijk de bedoeling was en 
dat te laten doorwerken in de daaraan 
gekoppelde uitkeringen. Dat betekent 
een grondige wijziging van de oorspron-
kelijke opzet van het regeringsbeleid, 
dat de minima trachtte te ontzien. Ik 
begrijp dat het kabinet heeft geconclu-
deerd dat aanneming van de wetsont-
werpen 17 203 en 17167 de positie van 
de minima nog verder zou verslechte-
ren. Als zodanig kan ik instemmen met 
de gedachtengang van het kabinet. 

Het is wel een moment om de 
balans op te maken van hetgeen zich 
deze week heeft voltrokken en om de 
verantwoordelijkheid voor de gang 
van zaken duidelijk te markeren. 

De huidige Regering had in hoofdli j-
nen een pakket van voorstellen van de 
vorige regering overgenomen. Het 
kwam neer op bevriezing van hogere 
uitkeringen en de kinderbijslaguitkerin-
gen. Op twee essentiële punten waren 
wijzigingen aangebracht. 

Het draaipunt voor de bevriezing 
van de hogere uitkeringen was lager 

PvdA-fractievoorzirter Meijer aan het woord 
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Meijer 

gelegd - beneden modaal - en er 
werd niet alleen voorgesteld de 
kinderbijslaguitkeringen te bevriezen, 
maar ook om ze nominaal te verlagen. 

In het kader van het geven van 
prioriteit aan de werkgelegenheid 
waren de PvdA-bewindslieden in het 
vorige kabinet bereid om mee te 
werken aan daartoe noodzakelijke 
ombuigingen, ook in de sfeer van de 
sociale zekerheid. Daarbij hebben zij, 
hoezeer ook voorstanders van een 
inkomensafhankelijke kinderbijslag, 
bevriezing van de kinderbijslaguitke-
ringen als een tijdelijke oplossing 
aanvaard. 

De opschorting van de wetsvoorstel-
len op dit moment, zoals door de 
Regering wordt voorgesteld, stelt ons 
met ingang van 1 januari a.s. voor 
zeer ingrijpende problemen. 

Als ik het goed zie, wijzigt er niets 
aan de financiële taakstelling van de 
sociale zekerheid. In 1983 zal er een 
half mil jard gulden in de sfeer van de 
kinderbijslaguitkeringen moeten 
worden omgebogen. 

Een nog iets groter bedrag zal 
moeten worden gevonden door de 
introductie van een glijdende schaal 
voor de hogere uitkeringen. Met het 
oog op die financiële taakstelling 
waren de wetsvoorstellen in 1982 als 
het ware de eerste fase van de start 
van die ombuigingsoperatie in de 
sociale zekerheid. 

Door de aanvaarding deze week van 
het amendement, waarin de structure-
le wijzigingen in de sociale zekerheid 
als het ware worden weggeschoven 
en het middel van een lagere verho-
ging van het wetteli jk minimumloon 
wordt gekozen, wordt die taakstelling 
voor 1983 enorm bemoeilijkt. De 
meerderheid in deze Kamer is bezig 
met het voor zich uit schuiven van 
keuzen voor een meer structurele 
aanpak van de sociale zekerheid. 

Door het min imumloon per 1 juli 
niet met 4,3% te laten stijgen, maar 
met bijna 2,5%, is er een verslechtering 
ontstaan in het inkomensbeeld voor 
dit jaar. Het kabinet oriënteerde zich 
op het regeerakkoord van de vorige 
regering. Daarin staat dat het inko-
mensbeeld voor dit jaar zou moeten 
uitkomen op een koopkrachtverlies 
van hooguit 1 % voor de mensen met 
de laagste inkomens, oplopend tot 
een koopkrachtverlies van 4% voor de 
hoogste inkomens. 

Op grond van het deze week 
aanvaarde voorstel van CDA en VVD, 
concluderen wi j , uit de door de 
Regering gisteren overgelegde cijfers, 
dat de laagste inkomens een koop-

krachtverlies lijden van 2 tot 2,5%, 
terwij l de hogere inkomens een 
koopkrachtoffer van 3 tot 4% brengen. 

Het inkomensoffer op grond van 
deze voorstellen is, ruwweg berekend 
op jaarbasis, 

voor de minima f200 extra, terwij l 
dat voor de hogere uitkeringen f300 
tot f400 is. 

Dat alles was niet nodig geweest. 
Die keuze had ook door een andere 
kunnen worden vervangen. De 
verslechtering van de economische 
situatie is immers niet de reden voor 
het feit dat de bescherming van de 
minima tegen verlies van koopkracht 
wordt losgelaten, maar de wijze 
waarop de lasten van de ombuigingen 
worden verdeeld. 

De hogere uitkeringen worden nu 
ontzien, terwijl bij de minima voor 350 
tot 400 min. gulden aan ombuigingen 
wordt gevonden. 

Het CDA heeft deze week in het 
debat al aangegeven, dat door deze 
uitspraak van de Kamer de ontkoppe-
ling een stap dichterbij komt, als niet 
op korte termijn structurele keuzen 
worden gemaakt in de sociale zeker-
heid. Mede door de voorstellen van 
het CDA is er in dat opzicht deze week 
een kans gemist. 

De fractie van de Partij van de 
Arbeid was bereid, het pakket van de 
regeringsvoorstellen aan het begin 
van deze week positief tegemoet te 
treden. 

Wij hadden amendementen, 
wijzigingsvoorstellen. Die zijn bekend. 
Daarop kom ik nu dus niet terug. 

De Regering kon echter in hoofdli j-
nen op onze steun rekenen, indien zij 
positief had wil len reageren op een 
aantal van onze voorstellen. Wij zijn 
niet weggelopen voor de ombuigings-
taakstelling in de sfeer van de sociale 
zekerheid. Wij zijn ook niet weggelopen 
voor de voorstellen die daartoe zijn 
ingediend. Die zijn door het vorige 
kabinet ontworpen en door het 
huidige verdedigd. 

Het moet mij van het hart, dat ik mij 
met name van een kabinet dat zegt de 
minima in dit opzicht te wil len 
beschermen een sterkere verdediging 
en een intensere poging had kunnen 
voorstellen om een kamermeerderheid 
ervan te weerhouden te doen wat nu 
is gebeurd. 

De fracties van de VVD en het CDA 
hebben deze week anders beslist. De 
Regering neemt daarvoor de verant-
woordeli jkheid. D'66 heeft niet 
kunnen of wil len voorkomen, dat het 
amendement waarin het extra offer 
van de minima wordt voorgesteld 
toch wordt doorgezet. 

De regeringspartijen nemen, dwars 
tegen de bedoelingen van het regeer-
akkoord in, de verantwoordeli jkheid 
voor het slechte inkomensbeeld dat in 
1982 ontstaat. 

D 
De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister 
namens mijn fractie voor zijn medede-
ling, omdat die het sluitstuk is van 
een benadering van de problematiek 
die mijn fractie hier verdedigd heeft. 
Deze was erop gericht om, in een jaar 
van inkomensachteruitgang, koop-
krachtspanning en problemen, de 
mensen die het het meest nodig 
hebben ter wil le te zijn. 

In de eerste plaats vinden wi j het 
noodzakelijk dat er een goede regeling 
komt voor al degenen die van een 
minimuminkomen moeten leven, 
gezinnen en alleenstaanden, en dat 
daar ook ruimschoots middelen voor 
beschikbaar zijn. 

Door ons amendement is dat 
mogelijk geworden en daardoor 
zullen zelfstandigen voor deze 
regeling in aanmerking kunnen 
komen en kan de regeling op een 
correcte en royale wijze uitgevoerd 
worden. Wat dat betreft is de situatie 
verbeterd voor alle mensen die van 
een minimuminkomen moet leven. 

In de tweede plaats ervaren wi j het 
als buitengewoon pijnlijk dat de 
voorstellen van de Regering, te zamen 
met bestaande mechanismen, zo 
uitwerkten dat de praktijk was dat een 
aantal burgers in dit land er 4,5% op 
vooruit gingen, terwij l de kinderbijslag 
bevroren en zelfs verlaagd werd. 

Als systematieken hiertoe leiden, 
moet er iets fout zijn met deze 
systematieken. De uitkomst die wi j nu 
zien, is dat voor een ieder ruwweg 
2,5% bruto geldt, inclusief de kinder-
bijslag. Wi j zijn ervan overtuigd dat 
wi j daardoor in wezen tot een sociale 
verbetering zijn gekomen. Naast de 
mensen die alleen van het min imum 
moeten rondkomen, komen ook 
degenen boven het min imum met 
kinderen, er beter uit. 

Het derde argument dat bij ons een 
rol gespeeld heeft, is dat wi j in de 
opvattingen van de sociale partners 
hoofdzaken gevolgd hebben. Als dat 
had betekend dat wij hiermee weer 
kwamen aan een verzwaring van de 
financiële problematiek, hadden wi j 
het niet gedaan, maar waar het 
mogelijk bleef om door een aanpak 
waarbij iedereen in gelijke mate 
getroffen werd, wi lden wij dat zeker 
volgen. 
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Lubbers 

Collega Meijer heeft de relatie 
gelegd met het regeerakkoord. Ik vind 
het eigenlijk pijnlijk. Want wat is er 
met de inkomenspolitiek gebeurd? De 
doelstellingen van het regeerakkoord 
zijn met name niet gehaald, omdat in 
de gesprekken tussen de sociale 
partners over de ca.o. 's het inkomens-
beeld onvoldoende in die richting is 
aangepast. Dat is de realiteit. Het was 
de bedoeling - dat staat ook in het 
regeerakkoord - dat dit op de eerste 
plaats zou gebeuren via de salarisont-
wikkeling en niet via het soort maatre-
gelen als wi j nu bespreken. Als het zo 
moet zijn - om het eens ruw uit te 
drukken - dat wi j het onvermogen om 
dat in ca.o. 's vast te leggen, moeten 
corrigeren door in de gezinnen de 
kinderbijslag te verlagen, zijn wij op 
de verkeerde weg. 

Dat moeten wi j met elkaar vaststel-
len. Ik vind het pijnlijk dat afgelopen 
week de suggestie gewekt is, dat het 
CDA het adagium 'de sterkste schou-
ders moeten de zwaarste lasten 
dragen' verlaten zou hebben. De 
realiteit van onze voorstellen is juist, 
dat wi j door de ivoren torenmentaliteit, 
die hier langzamerhand omheen 
gegroeid is, heengaan. 

Wij kijken gewoon naar de praktijk 
van het leven en komen op voor de 
mensen die alleen van een minimumin-
komen moeten leven. Wij komen op 
voor die talrijke gezinnen die anders 
een achteruitgang van kinderbijslag 
hadden moeten ervaren. 

D 
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Na de mededeling van 
de Minister over de wetsontwerpen 
17 203 en 17 467 wil ik daarover nog 
een enkele opmerking maken. Wi j 
hebben de brief van de Minister over 
de koopkrachtcumulaties ontvangen. 
Wij constateren dat op zichzelf de 
verschillende gepresenteerde beelden 
niet zo erg helder zijn, vooral omdat 
niet steeds hetzelfde traject in percen-
tages wordt uiteengezet. 

Er bestaat natuurlijk een spanning 
tussen de wens enerzijds om geen 
verdere nivellering te krijgen tussen 
min imum en modaal en de wens 
anderzijds om de minimumuitkeringen 
zoveel als mogelijk te ontzien. Daarom 
achten wi j de kritiek en de commenta-
ren van de PvdA-fractie te dien 
aanzien overtrokken. 

Bij de eerder gevoerde beraadslagin-
gen van deze week hebben wi j echter 
duidelijk tot uitdrukking gebracht het 
aangenomen amendement van CDA 
en VVD zeer te betreuren, want de 

achteruitgang van de minima - en dat 
is het ene deel van de spanning - en 
de minimale uitkeringen is onzes 
inziens te fors uitgevallen in verhou-
ding tot de achteruitgang op het 
niveau vanaf het modale dagloon. 

Ons eigen voorstel gaf een veel 
betere verdeling te zien, met name als 
men kijkt naar de totale koopkracht-
cijfers. 

Het is ook beter dan het voorstel 
van de Partij van de Arbeid, omdat 
het de regeringsvoorstellen volgt. In 
ons voorstel was namelijk ingecalcu-
leerd dat de kinderbijslag wel zou 
worden bevroren, maar niet zou 
worden verlaagd, zeker niet in 
afwachting van de structurele wijzigin-
gen die nog dienen plaats te vinden. 

Aan de maximering van de vereve-
ningstoeslagen hadden wi j geen 
behoefte, gezien de in het recente 
verleden nog gedane belofte aan de 
uitkeringstrekkers die reeds een 
uitkering ontvingen voor 1 januari 
1980. 

Nu door toedoen van het amende-
ment van CDA en VVD het koopkracht-
beeld in negatiever zin is uitgevallen 
dan ons lief is en nu de financierings-
taakstelling voor dit jaar - zij het niet 
structureel - wordt gehandhaafd, 
hebben wi j geen behoefte aan de 
beide wetsontwerpen. Wij kunnen ons 
ermee verenigen dat zij op dit ogenblik 
van de agenda worden afgevoerd. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Meijer vergiste 
zich zoeven bijna en sprak over een 
'aangrijpende wijziging'. Hij is er 
waarschijnlijk zeer door aangegrepen 
dat er een amendement is gekomen 
van de kant van CDA en VVD, dat de 
zaken nogal ingrijpend heeft gewijzigd. 
Dat geven wi j toe. 

De heer Meijer heeft aan het adres 
van het CDA en aan ons adres 
gezegd, dat er op deze wijze geen 
structurele bezuinigingen ontstaan. 
Wij geven toe dat wat nu is gebeurd 
nog niet helemaal een structurele 
dekking geeft voor de komende t i jd. 

Wij zullen echter volgende week 
nog een discussie houden over de 
grondslagennotitie - een notitie die 
gedeeltelijk nog door een bewinds-
vrouwe die de heer Meijer goed kent, 
is samengesteld - waarin de zaak van 
de sociale zekerheid grondig zal 
worden bekeken en bediscussieerd 
door de Kamer. Wij schuwen onze 
verantwoordelijkheid in dezen niet. 

Wij zeggen dat wi j van onze kant 
uiteraard weten, dat de zaken waar 
wi j nu mee bezig zijn volgend jaar 
natuurlijk definitief geregeld moeten 
worden. 

Hiermee te vergelijken is de voorge-
schiedenis van de bouwtoeslagen die 
geëlimineerd zijn. Hier is een zelfde 
procedure gevolgd. Ik moet er zelfs op 
wijzen dat de PvdA hierin is meege-
gaan toen dit structureel gebeurde. 
Inmiddels had zij echter regeringsver-
antwoordel ijkheid. 

De heer Meijer (PvdA): Ik heb de 
minste zorgen over de wijze waarop 
de heer De Korte het financiële gat 
voor 1983 wil dekken. Als ik het goed 
heb gezien, heeft hij nog altijd de 
ontkoppeling achter de hand. 

De heer De Korte (VVD): Wij zullen 
volgende week hierover verder 
discussiëren in verband met de 
grondslagennotitie. Dan zullen wi j 
eikaars standpunten waarschijnlijk 
beter leren kennen. 

Dan zijn er nog de twee wetsontwer-
pen die nu zijn opgeschort door het 
kabinet, namelijk de wetsontwerpen 
met betrekking tot de kinderbijslag en 
de vereveningstoeslagen. Wij hebben 
amendementen ingediend om deze 
wetsontwerpen, zeker in het kader 
van het aangenomen amendement, 
iets te nuanceren. 

Wij hebben er begrip voor dat het 
kabinet, ook in het licht van de 
discussie over de grondslagennotitie 
van volgende week, deze wetsontwer-
pen nu opschort. Wij zagen wel het 
voordeel van een structurele dekking, 
ook voor de toekomst, met betrekking 
tot beide wetsontwerpen. 

Dit had bij wijze van spreken een 
deel van de argumentatie van de heer 
Meijer ontkracht. Wij begrijpen het 
standpunt van de Regering in dezen 
en wi j zullen volgende week hierover 
discussiëren. 

Wij hebben het niet verantwoord 
geacht dat de inkomenspositie van de 
uitkeringsgerechtigden zou zijn 
gewijzigd, zoals was voorgesteld en 
nog gedeeltelijk voorbereid door het 
vorige kabinet. 

Wij achtten niet verantwoord dat de 
uitkeringsgerechtigden boven het 
modale inkomen er met 5 of 6% op 
achteruit moesten gaan. Wij vonden 
het ook niet juist dat het equivalentie-
beginsel in de sociale zekerheid, in 
het bijzonder in de werknemersverze-
keringen waarover wi j praten, zozeer 
zou worden aangetast. 

Wij hebben tijdens het debat en uit 
notities van de fractie van de PvdA 
ervan kennisgenomen dat driekwart 
van de minima mensen zijn met 
additionele inkomsten. Een kwart van 
de minima zijn de mensen waarvoor 
wij echt grote zorgen moeten hebben, 
namelijk de echte minima. 
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De Korte 

De Kamer weet hoezeer de VVD zich 
met hen verbonden heeft gevoeld 
sinds 1980, toen wij op dit punt het 
voortouw namen. 

Voor deze categorie is de daling van 
de inkomenspositie door de voorgesta-
ne maatregelen per 1 juli slechts - 1 % . 

Ik dacht dat dit ook geheel tegemoet 
kwam aan de criteria die de PvdA er 
tot zeer kort geleden op nahield voor 
de echte minima en die zij in haar 
eigen voorstellen niet kon waarmaken. 
In die zin achten wij hetgeen nu is 
gebeurd verantwoord en zullen wi j 
volgende week in het kader van de 
grondslagennotitie verder discussië-
ren over de structurele gang van 
zaken. 

De heer De Vries (CDA): Ik wi l de heer 
De Korte een vraag stellen naar 
aanleiding van hetgeen hij heeft 
gezegd over het wetsontwerp betref-
fende de kinderbijslag. Hij zegt dat hij 
begrip heeft voor de overwegingen 
van de Regering, die ertoe hebben 
geleid de behandeling van het 
wetsontwerp verder uit te stellen. 

De overwegingen van de Regering 
waren gelegen in het element van de 
cumulatie. De cumulatie was voor de 
VVD een essentieel onderdeel van het 
pakket van voorstellen. De VVD wilde 
juist - dit blijkt uit het debat van deze 
week - wel een cumulatie. 

Hoe kan de heer De Korte dan nu 
zeggen dat hij er begrip voor heeft dat 

die cumulatie niet doorgaat? Is de 
heer De Korte dan toch achteraf tot de 
conclusie gekomen dat hij met zijn 
voorstel om de kinderbijslag te 
bevriezen een te 'harde' weg heeft 
bewandeld? 

De heer De Korte (VVD): De Regering 
heeft het wetsontwerp ter zake 
opgeschort, met als argument dat zij 
nader wilde bezien welke effecten de 
wetsontwerpen te zamen met zich 
brengen. Ik heb zoeven tegen de 
Minister gezegd dat wi j begrip 
hebben voor deze argumentatie. Wij 
hebben echter ook nog oog - wi j 
hebben de Minister daarop wil len 
wijzen - voor het structurele element 
dat in die wetten en in die bezuinigin-
gen besloten ligt. 

Wij wil len de volgende week bij de 
discussie over de grondslagennota 
met de Regering discussiëren over de 
vraag in hoeverre wi j een acceptabele 
inkomensvorming met betrekking tot 
zowel de actieven als de inactieven 
- het ging in deze zaak van de kinder-
bijslag ook om de actieven - kunnen 
combineren met onze eis tot structu-
rele dekking voor de komende jaren. 

Het lijkt ons nu nog te vroeg om 
hierover een eindoordeel te vellen. De 
volgende week kunnen wi j hierover 
nader discussiëren. Door deze zaak op 
te schorten heeft de Regering ons 
hiertoe de aanleiding geboden. 

De heer De Vries (CDA): Dit was een 
lang antwoord op een korte vraag. 

Het hoofdmotief van de Regering was 
gelegen in de cumulatie. In de 
voorstellen van de VVD was er ook 
sprake van een cumulatie. Mijn vraag 
is, of de heer De Korte die cumulatie 
nu wel of niet verantwoord vindt. 

De heer De Korte (VVD): Ik kan op dit 
moment nog geen 'ja' of 'nee' zeggen, 
omdat wi j de precieze uitkomst van 
die effecten nog niet kennen. De heer 
De Vries weet dit ook. 

De 'plaatjes' die wi j gisteren van het 
kabinet hebben gezien, leveren het 
inzicht op dat wi j nog niet weten wat 
de uiteindelijke uitkomst zal zijn. Het 
enige waarvan wij zeker zijn gesteld is 
de omvang van de verlichting van de 
echte minima. Dit is het enige wat het 
debat tot nu toe heeft opgeleverd. 
Over de rest spreken wij de volgende 
week. 

D 
Minister De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik constateer bij een 
meerderheid van de Kamer begrip 
voor ons verzoek om de twee wets-
voorstellen die nu nog op de agenda 
staan, van de agenda af te voeren. Ik 
ben blij met deze instemming. 

Als deze instemming niet zou 
worden gegeven, zou een cumulatie 
van kortingen plaatsvinden in de sfeer 
van de sociale verzekeringen, boven 
op hetgeen al in het wetsontwerp met 
betrekking tot de sociale zekerheid is 
aangegeven. Dit zou niet verantwoord 
zijn. Het is nodig, deze problematiek 
ook te plaatsen in het kader van de 
discussie over de structurele dekking 
voor 1983. 

Ik constateer dat de discussie die 
zich nu heeft ontsponnen, met name 
plaatsvindt tussen de fracties onder-
ling. Dit is begrijpelijk, want deze 
discussie richt zich op de amendering 
op het desbetreffende wetsontwerp. 
Het lijkt mij niet nodig dat ik hierop 
uitvoerig inga. 

Wij hebben er al uitvoerig over 
gediscussieerd bij de behandeling van 
de drie wetsvoorstellen. Ik wijs er 
nogmaals op, dat ik de drie voorstellen 
zoals zij op tafel lagen, hier in het 
parlement heb verdedigd. Ik heb deze 
met name verdedigd op grond van de 
inkomenspolitieke overwegingen met 
betrekking tot de uitkeringen en de 
verdeling van de lasten. 

Ik heb de voorstellen ook verdedigd 
omdat daaruit meer zekerheid 
voortkwam omtrent de structurele 
dekking voor het jaar 1983. In het 
debat heb ik dat ook duidelijk naar 
voren gebracht. De kinderbijslagvoor-
stellen - zoals wi j die in combinatie 
met de andere voorstellen hadden 

VVD-woordvoerder De Korte 
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ingediend - boden een structurele 
dekking in 1983 van 300 miljoen 
gulden. Tevens zou de 'afbouw' van 
de WAM-toeslagen een bedrag van 50 
miljoen gulden voor 1983 hebben 
betekend. 

De heer Meijer heeft gezegd dat de 
voorstellen sterker hadden moeten 
worden verdedigd. Met de motieven 
die men kan vinden in de stukken heb 
ik deze drie voorstellen verdedigd. Ik 
heb amendementen ontraden. 

Ik had nog één mogelijkheid om 
verder te gaan, namelijk het onaan-
vaardbaar verklaren. Dit zou echter 
een verdediging zijn geweest die in 
ieder geval niet door dit interim-kabi-
net voor zijn rekening had kunnen 
worden genomen. 

Wij constateren dat er door deze 
gang van zaken inderdaad voor de 
minima een verder gaande teruggang 
is dan in onze voorstellen is voorzien. 
De gelden die via amendering 
inmiddels extra beschikbaar zijn 
gekomen, zullen voor een deel 
moeten worden aangewend voor de 
echte minima, in de zin zoals steeds is 
bedoeld. Een concrete invull ing 
hiervan heb ik nog niet. Hierover 
zullen de Kamer uiteraard nog nadere 
voorstellen bereiken. 

D 
De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor 
zijn reactie op hetgeen ik naar voren 
heb gebracht. Hij moge gelijk hebben 
door uit te spreken dat het 'onaan-
vaardbaar' verklaren niet bij dit 
kabinet past. 

Gegeven de voorgeschiedenis en 
de discussie rondom de regeringsver-
klaring kan ik dit wel begrijpen. Op 
het moment dat de Minister dit 
middel, dit woord, niet wenst uit te 
spreken en er de Kamer en dus zijn 
partij - ook binnenskamers! - niet 
mee wenst te confronteren, neemt hij 
de volledige verantwoordelijkheid op 
zich voor hetgeen uit de Kamer per 
amendement naar voren komt. 

Ik proef de laatste dagen te veel een 
nare sfeer. Gisteravond zei de heer 
Terlouw in een televisie-uitzending 
dat het kabinet wel goed zat. Hij zei 
dat het kabinet geen invloed had op 
de Kamer. Men moet maar afwachten 
wat er uit komt. Nee, mijnheer de 
Voorzitter, zo ligt dat niet! 

De Regering houdt, ook wanneer zij 
ten opzichte van de Kamer in een 
minderheidspositie verkeert, haar 
eigen verantwoordeli jkheid. Het is ten 
slotte de Minister die de verantwoor-
delijkheid aanvaardt voor dit beleid, 

voor deze uitkomst ten aanzien van de 
minimumuitkeringen en voor dit 
koopkrachtbeeld voor 1982. 

En het is het kabinet dat er de 
verantwoordelijkheid voor moet 
nemen dat het koopkrachtbeeld zo 
ingrijpend is verslechterd ten opzichte 
van het regeerakkoord. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
een enkel woord zeggen in reactie op 
hetgeen de heer Lubbers heeft gezegd 
en wil daarbij op twee punten ingaan. 
Ter verdediging van het pakket van 
voorstellen heeft hij gezegd dat er nu 
een goede regeling ligt voor de echte 
minima en dat die er dus beter van 
worden. Maar ten opzichte van wat? 

Niet ten opzichte van het akkoord 
dat er op Goede Vrijdag was, mede 
onder verantwoordeli jkheid van 
ministers van de Partij van de Arbeid. 
Niet ten opzichte van het akkoord dat 
ten slotte door een meerderheid op 11 
mei is aanvaard. 

De uitkomst is nu dat alle minima 
extra moeten inleveren om vervolgens 
voor de echte minima een betere 
regeling voor compensatie mogelijk 
te maken. 

Daar zit de kern van het politieke 
probleem. Het gaat hier niet om de 
vraag of er te weinig middelen 
beschikbaar zijn om de mensen met 
de laagste inkomens een compensatie 
te kunnen bieden. Het gaat hier om de 
vraag hoe binnen een taakstelling van 
ombuiging de lasten worden verdeeld. 

Met de politiek van de Minister 
wordt, om voor de mensen die alleen 
van het sociale min imum moeten 
leven nog iets extra te kunnen doen, 
van alle minimumuitkeringen een 
extra offer per 1 juli gevraagd. 

En op grond van het regeerakkoord 
èn op grond van datgene wat in het 
verleden tussen de drie regeringspar-
tijen was afgesproken had de juiste 
politiek moeten zijn te herverdelen 
tussen de hogere uitkeringen en de 
lagere uitkeringen ten voordele van 
de lagere uitkeringen en te herverdelen 
tussen de hogere inkomens en de 
laagste inkomens en niet tussen de 
minima onderling. Dat is namelijk wel 
de kern van het voorstel dat er 
uiteindelijk is uitgekomen. 

Dan wil ik nog ingaan op de 
bevriezing van de kinderbijslag die nu 
verdwenen is en de voordelen die dat 
geeft. Ik wi l het volgende nog eens in 
herinnering roepen. Toen de vorige 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zijn pakket van 
ombuigingen in de sociale zekerheid 
invulde, inclusief de bevriezing van de 
kinderbijslag, kwam hij voor dit jaar 
uit op een koopkrachtverlies voor de 
minima van 1,5%. 

Op grond daarvan concludeerde hij 
dat het noodzakelijk was voor de 
laagste inkomens iets extra te doen. 
Dat koopkrachtbeeld is iets verslech-
terd door de maatregel die de huidige 
Minister heeft getroffen. 

Hij komt 0,2% lager uit, namelijk op 
-1,7%, doordat hij een verlaging heeft 
doorgevoerd in de kinderbijslaguitke-
ring in plaats van alleen een bevriezing. 

Minister De Graaf: Dit gebeurde ter 
compensatie van de bedragen die 
mijn voorganger had ingezet voor 25-
en 26-jarigen. De heer Meijer kent de 
reacties daarop vanuit de samenleving 
en de adviezen daarover van de Raad 
van State. Dat voorstel was politiek 
niet haalbaar. Wilde men aan die 150 
komen, moest men men wel voor een 
andere invull ing zorgen. 

De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp de keuze van de 
Minister. Ik was het er niet mee eens. 
Mijn fractie heeft deze week het 
voorstel voor de extra uitkeringen 
voor de 25- en 26-jarigen opnieuw in 
discussie gebracht. 

Ook hier gaat het namelijk om de 
vraag: moet men alle mensen met 
een kinderbijslaguitkering aan de 
matiging, bevriezing of verlaging deel 
laten hebben, of moet men in het 
bijzonder die groepen in het vizier 
nemen die het op grond van hun 
inkomen beter hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! In het 
kabinet is wekenlang, zelfs maanden-
lang gevochten om iedere tiende van 
een procent die de koopkracht van de 
minima in de buurt zou kunnen 
houden bij hetgeen wat het uitgangs-
punt was van het regeerakkoord. Het 
uitgangspunt was hooguit een verlies 
van 1 % over dit jaar. 

Er waren 8, 9 of 10 maatregelen 
voor nodig om ten slotte dat te 
bereiken en het beoogde beeld te 
bereiken. Dat beeld is door de amen-
dering deze week - want daarin was 
heel essentieel de verhoging van het 
min imumloon met ingang van 1 juli 
met 4,3% - aan gruzelementen 
gegooid. Dat betreur ik buitengewoon. 

Ik moet met bitterheid vaststellen 
dat de stri jd van de minister van de 
Partij van de Arbeid voor het behoud 
van de koopkracht van alle minima 
enigszins is verloren. 

D 
De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De laatste opmerking van 
collega Meijer moet ik onderschrijven. 
Dat is inderdaad het geval en daar lag 
ook het politieke verschil van mening. 
Wij menen inderdaad dat 25% van de 
mensen die op een min imum zijn 
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aangewezen het eerste probleem 
vormt en niet de 75% andere minima 
die ook nog andere inkomens genieten. 
Dit is een politieke keuze die men 
maakt. 

De heer Meijer (PvdA): Wat de heer 
Lubbers nu opmerkt ten aanzien van 
de minimumuitkering die kan samen-
vallen met een ander inkomen of een 
andere uitkering, verschilt toch niet 
principieel ten opzichte van wat er kan 
gebeuren met een modale of tweemaal 
modale uitkering, want daarmee kan 
hetzelfde plaatsvinden. 

De heer Lubbers (CDA): Jazeker, dat 
is volstrekt juist. Wij bezien het over 
de gehele l i jn, ik kom daar straks nog 
op terug. 

De heer Meijer (PvdA): Als er dan 
geen principieel verschil is in de 
uitwerking van een minimumuitkering 
en een hogere uitkering, wat is dan de 
voorkeur van de heer Lubbers om 
exclusief de minima aan te pakken 
voor de financiering van de ombuigin-
gen en de extra koopkrachtgarantie 
van de echte minima? 

De heer Lubbers (CDA): Als er 
gematigd moet worden, is er één 
groep die moet worden ontzien: dat is 
niet de groep van de 'onechte' 
minima, doch de groep van de echte 
minima. Als men dit verwezenlijkt 
heeft, kan men altijd nog zeggen dat 
met hetgeen overblijft een bepaalde 
inkomensverdeling kan worden 
nagestreefd. Die ene groep is wel de 
eerste prioriteit. 

De heer Meijer (PvdA): Ik begrijp wel 
dat de heer Lubbers namens zijn partij 
verklaart dat zij geen koopkrachtgaran-
tie meer voor alle minimaals uitgangs-
punt van haar politiek wenst te 
hanteren. 

De heer Lubbers (CDA): Ik sluit mij 
nauw aan bij een andere grote partij, 
die in haar juist verschenen concept-
programma bepleit dat inkomensver-
schillen tussen min imum en modaal 
zich tot verdere verkleining lenen. Ik 
ken die parti j! 

De heer Meijer (PvdA): Ik ken die 
partij heel goed, maar het is geen 
antwoord op mijn vraag. Mijn vraag is 
of de heer Lubbers vindt dat in de 
toekomst alleen nog een koopkracht-
bescherming voor de echte minima 
moet worden gegeven. 

Of vindt hij, dat de koopkrachtbe-
scherming voor alle minima moet 
worden geformuleerd, waardoor 
vervolgens misschien de noodzaak 
ontstaat om voor de laagste inkomens 
nog iets extra's te doen? 

De heer Lubbers (CDA): Allereerst 
- dat is inderdaad een prioriteitenstel-
ling - ligt het accent op de zogenaamde 
echte minima en niet op alle 'onechte' 
minima. Daarnaast dienen vervolgens 
alle lagere inkomens - ik begrens 
deze zeker niet alleen tot de minima -
ontzien moeten worden. Hier zijn wi j 
nu in het hart van de zaak. 

Ik behoud mijn stelling dat wanneer 
iemand die in dit land een inkomen 
heeft van pakweg anderhalf maal het 
min imum en daarnaast kinderbijslag 
ontvangt, het van de dolle is om de 
kinderbijslag te verlagen om daarmee 
houden van 'onechte' minima op een 
bepaald niveau te betalen, wat op 1 
juli nota bene nog zou uitgaan boven 
de algemene verhoging. 

De situatie die zich nu voordoet, is 
dat iedereen 2,5% bruto ontvangt en 
anders wordt de verhouding 4,5% 
voor 'onechte'-minima tot een minli jn 
voor de kinderbijslag. 

De heer Meijer (PvdA): Hoe stelt de 
heer Lubbers zich dat voor voor 1983 
als er 0,5 mld. moet worden bezuinigd 
op de kinderbijslag? 

De heer Lubbers (CDA): Hopelijk 
zullen wi j vóór 1983 zover zijn dat het 
principe van de draagkracht, wat 
wezenlijk is bij de inkomenspolitiek, 
door de fracties in dit parlement 
zodanig wordt gesteund dat er een 
beleid kan worden gevoerd, gebaseerd 
op de draagkracht. Dat is de essentiële 
verandering in de voorstellen van de 
Regering. 

De Minister heeft de voorstellen 
uitstekend verdedigd, doch de 
voorstellen waren zwak omdat het 
draagkrachtelement niet goed 
doordacht was. 

De heer Meijer (PvdA): Gegeven de 
verwijzing naar draagkracht, begrijp ik 
dat de heer Lubbers hiermee een 
pleidooi onderschrijft voor een 
inkomensafhankelijke kinderbijslag. 
Dit is natuurlijk wel de consequentie 
van de mededeling die hij juist doet. 

De heer Lubbers (CDA): De kinderbij-
slag vormen het sociale verzekerings-
systeem, waar bij uitstek en als eerste 
is gekozen voor een aan een individu 
gekoppeld bedrag, waar absoluut niet 
het probleem ontstaat dat wi j allemaal 
kennen, dat als gesproken wordt over 
min imum of modaal, men niet weet 
of één of meer mensen daarmee te 
maken hebben. 
Dat is al aan het individu gekoppeld 
en in die zin is dat al een vooruitstre-
vend systeem. 

De Minister heeft de voorstellen 
uitstekend verdedigd, maar zij 
bevatten niet het kijken naar de 
werkelijke draagkracht in de samenle-
ving. Hoe dat is gekomen, is bekend. 

Men was daar evenvoudig nog niet 
aan toe. 

Ik hoop inderdaad dat het deze 
week een trendbreuk blijkt te zijn en 
dat wi j van nu af aan de moed hebben 
onderscheid te maken tussen de 
'onechte' minima en de 'echte' 
minima. 

De heer De Korte kon zijn positie 
ten aanzien van de kinderbijslag nog 
niet bepalen. Hij zei, niet te weten hoe 
dat precies allemaal uitpakt. Ik zou 
hem willen zeggen dat wi j dat wel 
zien! 

Wij pakken weer dat zelfde gezin 
dat die 2 V2% krijgt en dan zegt de 
heer De Korte niet te weten of die 
kinderbijslag toch nog omlaag zou 
kunnen gaan of niet. Hij weet niet hoe 
dat uitwerkt. Dat kunnen wi j toch in 
een half uur berekenen. 

Ik geloof niet dat wi j op enige 
Minister behoeven te wachten. Wij 
kunnen nu met elkaar tot die constate-
ring komen. Ik hoop dat de VVD 
alsnog van het slechte pad terugkeert 
en niet persisteert bij het verlagen van 
de kinderbijslag, zoals zij deze week 
heeft gedaan. 

De heer De Korte (VVD): Ik wi l de heer 
Lubbers erop wijzen dat het wets-
ontwerp is opgeschort. Zo heeft de 
Minister het gezegd. Ik begrijp dat hij 
dat heeft gedaan vanuit het oogpunt 
dat het een structurele dekking kan 
geven. Wij zijn allen in voor een 
structurele dekking na 1 januari. 

In dat licht stemmen wi j in met die 
opschorting en kunnen wi j daarover 
volgende week ook verder discussië-
ren in het kader van de grondslagen-
notitie. 

De heer Lubbers (CDA): Het is goed 
dat het verschil eruit komt. Wij 
hebben ervoor gepleit - en dat ook 
voor elkaar gekregen - dat de kinder-
bijslag niet werd verlaagd en de VVD 
had dat wel gewild. Dat markeert dan 
het verschil. 

De heer De Korte (VVD): Wij hebben 
met een amendement de zaken 
genuanceerd, want wi j hebben slechts 
gesproken over bevriezing toen wi j 
het voorstel amendeerden en nog niet 
wisten hoe de Regering verder met 
haar voorstel zou handelen. 

Dat was dus al een aanzienlijke 
nuancering en verbetering ten 
opzichte van het voorstel van de 
Regering. Wi j kenden de kansen van 
het andere amendement, dat wij 
gezamenlijk hebben ingediend en hier 
gezamenlijk hebben verdedigd, niet. 
Welnu, in de komende ti jd zien wi j 
wel, hoe wi j verder kunnen opereren 
met het opgeschorte wetsvoorstel. 
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De heer Lubbers (CDA): Wij zullen de 
zaak niet compliceren. Ik dank de heer 
De Korte voor de nuancering. 

D 
Minister De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben blij dat de heer 
Meijer het met mij eens is dat ik in 
ieder geval in deze politieke situatie 
moeilijk het onaanvaardbaar kon 
uitspreken en daarom ook niet verder 
kon gaan dan de zaak te ontraden en 
het voorstel verdedigen. 

Ik ben het met hem eens dat ik 
daardoor wel - en dat kan ook niet 
anders, anders had ik zelf moeten 
opstappen - de volledige verantwoor-
delijkheid aanvaard voor het gewijzig-
de voorstel zoals dat nu hier ligt. Daar 
kom ik niet onderuit en dat zal dus 
ook in mijn beleid tot uitdrukking 
moeten komen. 

De heer Meijer heeft gezegd wel 
bereid te zijn die volledige invulling 
te geven. Toen ik aantrad, zag ik twee 
wetsvoorstellen in concept voor mi j , 
waarin echter al vanaf de start gaten 
zaten. In de kinderbijslag zat namelijk 
een gat van 15 miljoen gulden en bij 
de bevriezing van de uitkeringen een 
gat van 20 miljoen gulden. Bij elkaar 
was dat dus 35 miljoen gulden op een 
bedrag van 300 miljoen gulden. 

Dat is niet gering en ik stond wel 
voor de opgave een invulling te geven 
die in overeenstemming was met de 
besluitvorming over de invulling voor 
1982 van de ombuigingen in de sfeer 
van een sociale zekerheid. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Beide wetsontwerpen 
zijn op verzoek van de Regering van 
de agenda afgevoerd. 

de motie-Van der Vlies c.s. over aan-
tasting van het hulpaanbod in de 
gezinszorg 17 100-XVI, nr. 114; 

de motie-Buurmeijer c.s. over de 
hulpverleningsmogelijkheden in de 
gezinszorg 17 100-XVI, nr. 115; 

de motie-Cotterell over een ombui-
ging van het beleid van intramurale 
naar extramurele zorg 17 100-XVI, nr. 
116; 

de motie-Cotterell over extra 
ombuiging in de gezinszorg 17 100-
XVI, nr. 117. 

De Voorzitter: Mij is gevraagd, de 
beraadslaging te heropenen. Ik stel 
voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Cotterell (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Lankhorst zal 
nog een gewijzigde motie indienen, 
die ons inmiddels al heeft bereikt. 
Naar aanleiding van die wijziging heb 
ik mijn motie op stuk nr. 116 eveneens 
gewijzigd. 

Motie 

De Voorzitter: Mevrouw Cotterell 
heeft haar motie op stuk 17 100-XVI, 
nr. 116, in die zin gewijzigd, dat zij 
thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
gezinsverzorging; 

overwegende, dat het gewenst is de 
financiële positie van de gezinsverzor-
ging - als eerste-lijnsvoorziening - te 
versterken; 

verzoekt de Regering, te bevorderen, 
dat nagegaan wordt of de gezinsver-
zorging gebracht kan worden onder 
het regime van een sociale ziektekos-
ten-verzekeringswet, en de resultaten 
van dit onderzoek aan de Kamer voor 
te leggen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 120 (17 100-XVI). 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De uitvoerige beraadsla-
ging over de gezinsverzorging heeft 
helaas weinig opgeleverd. Hoewel 
alle fracties het over een aantal zaken 
eens zijn, zoals versterking van de 
eerste-lijnsgezondheidszorg, lijkt er na 
de tweede termijn geen duidelijke 
uitspraak van een meerderheid van de 
Kamer te komen die de gezinsverzor-
ging op peil houdt. 

Daarom willen mevrouw Terpstra 
en ik door wijziging van mijn oorspron-
kelijk ingediende motie op stuk nr. 
111, die handelt over de voorbereiding 
van de begroting voor 1983, alsnog 
proberen tot een meerderheidsuit-
spraak van de Kamer te komen, opdat 
het debat over de gezinsverzorging 
niet geheel zonder perspectief zal 
worden afgerond. 

De Voorzitter: De heer Lankhorst 
heeft zijn motie op stuk nr. 111 in die 
zin gewijzigd, dat het dictum daarvan 
thans luidt: 

'verzoekt de Regering, bij de voorbe-
reiding van de begroting voor het jaar 
1983 een begin te maken met zodanige 
verschuivingen van de financiële 
middelen dat er sprake is van een 
totaalbeleid en versterking van de 
eerste-lijnshulpvoorziening (w.o. 
gezinsverzorging).'. 

Deze gewijzigde motie is mede-onder-
tekend door mevrouw Terpstra. Zij 
krijgt nr. 121 (17 100-XVI) 

Naar mij blijkt, worden beide gewijzig-
de moties voldoende ondersteund. 

Ik stel voor, over beide gewijzigde 
moties aanstonds te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! In onze motie op stuk 
nr. 113 komt een storende drukfout 
voor. In de tweede overweging dient 
in plaats van 'aanvaardbaar' te 
worden gelezen: onaanvaardbaar. 

De Voorzitter: De heer Buurmeijer 
deelt mij mee, dat in zijn motie op 
stuk nr. 113 een drukfout is geslopen. 
In de tweede overweging dient 
'aanvaardbaar' te zijn: onaanvaard-
baar. Ik denk, dat de Kamer deze 
wijziging wel had voorzien. Er zal een 
herdruk verschijnen. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie zal tegen de 
motie-Wil lemsop stuknr. 64stemmen, 
niet omdat w i j van mening zijn, dat de 
rechtspositie van de alpha-helpsters 
niet moet worden verbeterd - het 
tegendeel is het geval, zoals onze 
motie daarover illustreert - maar 
omdat een rechtspositie van deze 
helpsters die volstrekt identiek is met 
die van andere helpsters een essentiële 
aantasting zou betekenen van het 
specifieke kenmerk van de Alpha-hulp, 
namelijk dat de helpsters niet in 
dienst zijn van de instelling maar de 
cliënt als werkgever hebben. 

Aan de orde zijn stemmingen over 
acht moties, ingediend bij de behan-
deling van verslagen van mondeling 
overleg over de gezinsverzorging, te 
weten: 

de motie-Willems over de rechts-
positie voor alpha-hulpverleners 
17 100-XVI, nr. 64; 

de motie-Lankhorst over het 
hulpaanbod in de gezinszorg 17 100-
XVI, nr. 111; 

de motie-Willems en Brouwer over 
de meerjarentaakstelling voor de 
gezinszorg 17 100-XVI, nr. 112; 

de motie-Buurmeijer en Van 
Nieuwenhoven over het hulpverle-
ningsniveau voor de gezinszorg 
17 100-XVI, nr. 113; 
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D 
Mevrouw Andela-Baur (CDA): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ons stemgedrag 
betreffende het debat n.a.v. de 
verslagen van de mondelinge overleg-
gen over de gezinsverzorging is 
duidelijk. Ik wil alleen nog een 
stemverklaring afleggen over de 
gewijzigde moties-Lankhorst en 
-Cotterell. 

Zoals reeds tijdens het debat is 
gebleken onderschrijven w i j de 
tweede overweging van de motie-
Lankhorst. Wat gevraagd wordt in het 
dictum is echter niet uitvoerbaar. Wi j 
stemmen derhalve tegen de gewijzigde 
motie-Lankhorst. 

Vervolgens kom ik bij de gewijzigde 
motie-Cotterell. In de UCV over de 
eerst-lijnsgezondheidszorg, in het 
kader van de discussie over de wet 
voorzieningen gezondheidszorg, 
hebben de heer Borgman en mevrouw 
Cornelissen namens onze fractie een 
motie ingediend waarin de Regering 
werd verzocht, de bestaande financie-
ringsstructuur te bezien in relatie tot 
de beleidsdoelstelling de eerste-lijns-
gezondheidszorg te versterken en op 
basis daarvan de Kamer op korte 
termijn een notitie, houdende beleids-
voornemens tot verbetering van de 
financieringsstructuur, aan te bieden. 

Die opdracht is gegeven aan de 
Commissie afstemming financierings-
stroom. Die commissie is hard aan 
het werk. De Minister heeft daarvan 
tijdens de beide mondelinge overleg-
gen op vragen mijnerzijds melding 
gemaakt. Er komt zeer spoedig een 
interim-advies. Onze fractie heeft het 
geduld daarop te wachten. 

Er moet nu geen nieuwe opdracht 
worden gegeven. Dat zou de zaak 
doorkruisen. Wi j vinden de motie op 
dit moment overbodig. Daarom 
stemmen wi j ertegen. 

D 
Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Na alles, wat er is gezegd 
over de gezinsverzorging, leg ik alleen 
een stemverklaring af over de gewij-
zigde motie van mevrouw Cotterell. 
De fractie van de VVD heeft er 
absoluut geen behoefte aan, dat een 
onderzoek wordt ingesteld naar de 
vraag of eventueel de gezinsverzorging 
in de AWBZ zou kunnen worden 
ondergebracht. Dat lijkt ons een 
slechte zaak en daarom zullen wi j een 
dergelijk onderzoek en de motie 
daarover niet steunen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De motie-Willems (17 100-XVI, nr. 64) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de PPR en de CPN voor deze 
motie hebben gestemd. 

De gewijzigde motie-Lankhorst en 
Terpstra (17 100-XVI, nr. 121) wordt 
bij zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
het CDA tegen deze gewijzigde motie 
hebben gestemd. 

De motie-Willems en Brouwer 
(17 100-XVI, nr. 112) wordt bij zitten 
en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de CPN, D'66 en de PPR voor 
deze motie hebben gestemd. 

De verbeterde motie-Buurmeijer en 
Van Nieuwenhoven (17 100-XVI, nr. 
113) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
PvdA voor deze motie hebben 
gestemd. 

De motie-Van der Vlies c.s. (17 100-
XVI, nr. 114) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PSP, de CPN en de 
PPR tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-Buurmeijer c.s. (17 100-XVI, 
nr. 115) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PSP, de CPN en de 
PPR voor deze motie hebben gestemd. 

De gewijzigde motie-Cotterell (17 100-
XVI, nr. 120) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van D'66, de PSP en 
de PPR voor deze gewijzigde motie 
hebben gestemd. 

De motie-Cotterell (17 100-XVI, nr. 
117) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
D'66 voor deze motie hebben gestemd. 

Ik stel voor, de verslagen van monde-
ling overleg over de gezinsverzorging 
(17 100-XVI, nrs. 101 en 105) voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn stemmingen over 7 
moties, ingediend bij de behandeling 
van de brief van de Minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking over de 
NCO, te weten: 

de motie-Nuis en Gualthérie van 
Weezel over doelstelling van de NCO 
(17100-V, nr. 114); 

de motie-Knol over een meerjaren-
plan voor de NCO (17 100-V, nr. 115); 

de motie-Gualthérie van Weezel en 
Nuis over de besluitvorming binnen 
het dagelijks bestuur (17 100-V, nr. 
116); 

de motie-Van der Spek over het 
aanbrengen van organisatorische 
verbeteringen in de NCO (17 100-V, 
nr. 117); 

de motie-Knol over de problemen 
van ongelijkheid tussen en binnen de 
landen (17 100-V, nr. 118); 

de motie-Knol over het onderscheid 
tussen onderzoeksprojecten (17 100-V, 
nr. 119); 

de motie-Terpstra c.s. over de 
directe verantwoordelijkheid voor het 
gebeuren binnen de NCO (17 100-V, 
nr. 120). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, verzoe-
ken enkele leden om heropening van 
de beraadslaging. Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft bij nader 
inzien gemeend, de motie op stuk nr. 
119 te moeten vervangen door een 
andere motie, die ik thans aan u 
voorleg. 

Motie 

De Voorzitter: De heer Knol heeft zijn 
motie op stuk nr. 119 in die zin 
gewijzigd, dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
herstructurering van de NCO; 

overwegende, dat in het mandaat 
wordt voorzien het begrip 'hoor en 
wederhoor' toe te passen; 

verzoekt de Regering, dit begrip, 
indien het toegepast dient te worden 
bij ondernemingen te vertalen als 
'hoor en wederhoor' met de relevante 
bedrijfsgeledingen; 

verzoekt de Regering, tevens in het 
mandaat aan de zinsnede 'Indien de 
betrokken onderneming of instelling 
dat verzoekt zal de NCO haar de 
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Voorzitter 

gelegenheid bieden tot aanvullende 
voorl ichting' toe te voegen: met 
betrekking tot een onderneming 
betekent dit aan de relevante bedrijfs-
geledingen gelegenheid bieden tot 
aanvullende voorlichting, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 125 (17 100-V). 

D 
Minister Van Dijk: Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst maak ik een 
enkele opmerking over de nieuw 
ingediende motie-Knol. Ik kan mij zeer 
wel vinden in veel zaken, waarom 
wordt gevraagd in de motie van de 
heer Knol. 

Een en ander zal leiden - dit is 
namelijk ons gemeenschappelijke 
doel - tot een beter betrekken van alle 
partijen bij de voorl ichting; dat kan 
alleen maar tot een verrijking van die 
voorlichting leiden en ook tot een 
verrijking van de bewustwording. 

Ik heb grote sympathie voor 
hetgeen in de motie wordt gevraagd 
en ik laat het oordeel over die motie 
graag aan de Kamer over. 

Vervolgens maak ik nog een korte 
opmerking over de eerste motie op 
stuk nr. 114. Men zal uit het debat, dat 
wi j twee dagen geleden hebben 
gevoerd, gemerkt hebben,dat ik grote 
moeite had met die motie. 

Tijdens dat debat heb ik voorstellen 
ontwikkeld om toch in gevallen, 
waarin sprake is van ernstige strijdig-
heid tussen het buitenlands beleid, 
ontwikkelingsbeleid en voorlichtings-
activiteiten, te komen tot een goed 
systeem van overleg en afweging 
tussen de NCO en de bewindsman. 

De tekst van de ongewijzigde motie 
strookt in letterlijke zin niet helemaal 
met mijn voorstellen. Ik zou echter 
met deze motie kunnen leven, indien 
zij niet wordt geïnterpreteerd strijdig 
te zijn met mijn voorstellen en ik haar 
kan uitvoeren conform die voorstellen. 

D 
De heer Nuis (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Motie nr. 114 verzoekt de 
Minister af te zien van 'een dergelijke 
toetsing'. Dit wi l zeggen van de 
voorgestelde en van elke andere 
toetsing die de Minister in deze 
kwesties een veto in handen zou 
geven, die hem tot een censor maakt 
die het rode potlood kan hanteren als 
iets naar zijn oordeel in strijd is met 
het Nederlandse beleid. 

De motie verzet zich bepaald niet 
tegen overleg tussen de Minister en 
NCO over delicate zaken van buiten-
lands beleid. Indien de motie wordt 
aangenomen, hoop en verwacht ik dat 
de Minister haar in deze geest zal 
uitvoeren. 

D 
De heer Gualthérie van Weezel (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie is 
het volstrekt eens met de toelichting 
van de Minister op de motie. Wij 
hebben ook al in tweede termijn 
gezegd dat een formule ontwikkeld 
zou kunnen worden dat in navolging 
van het overleg met de medefinancie-
ringsorganisatie een structuur 
gecreëerd wordtwaar inover mogelijke 
ernstige gevolgen voor het buitenland-
se beleid en de ontwikkelingssamen-
werking een overlegprocedure met 
het bestuur van de NCO mogelijk is. 
Als de Minister de motie vanuit deze 
optiek bekijkt, geloof ik dat wij daar 
best uit zullen komen. 

D 
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Hoe moet ik dit nu verstaan? 
Ik zie namelijk enig verschil tussen 
datgene wat de heer Nuis in zijn 
motie wenst te leggen en datgene wat 
de andere mede-ondertekenaar daarin 
legt. Voor ons is het zo dat wi j met de 
tekst van de motie heel goed kunnen 
leven. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil van de indieners 
van de motie heel concreet horen - ik 
heb dit namelijk van de heer Nuis, 
noch van de heer Gualthérie van 
Weezel met zoveel woorden gehoord -
wat hun reactie is op het verzoek van 
de Minister om hun motie te beschou-
wen als sporende met zijn nieuwe 
voorstellen ten aanzien van de 
toetsing. 

Ik vind dat heel duidelijk gezegd 
moet worden of zij wel of niet daarmee 
spoort, want daarvan hangt het in 
mijn geval af of ik voor of tegen de 
motie zal stemmen. Er moet duidelijk-
heid over komen. Op deze manier 
wordt het onzin. 

D 
De heer Nuis (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wel overleg, geen veto! 
Het kan volgens mij niet duidelijker. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen 
vooraf. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb moeite met een 
standpuntbepaling inzake de moties 
over de NCO. Enerzijds deel ik 
de opvatting van de Minister, dat het 
zo niet langer kan. Anderzijds heb ik 
gezegd, dat de weg die moet worden 
bewandeld, een andere dient te zijn, 
namelijk een uitsplitsing van de taken 
van de huidige NCO over het ministerie 
en over een onafhankelijke organisatie. 
Die keuze is nu niet voorgelegd. 

Ik zie dan ook maar één criterium 
om mijn standpunt te bepalen, 
namelijk steun geven aan die moties 
die het de Minister mogelijk maken 
althans nog enigszins te proberen een 
betere situatie bij de NCO te doen 
ontstaan dan nu het geval is. 

Als zodanig beschouw ik de motie 
op stuk nr. 116 van de heren Gualhérie 
Van Weezel en Nuis en de motie op 
stuk nr. 120 van mevrouw Terpstra c.s. 
Andere moties zullen de huidige 
onaanvaardbare situatie te veel 
bestendigen en die zal ik dus niet 
steunen. 

D 
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zullen voor de motie 
op stuk nummer 114 (17 100-V) 
stemmen. In dit verband verwijs ik 
naar de uitspraak van de heer Nuis, 
die hij zoeven heeft gedaan. 

Teĵ i aanzien van de motie op stuk 
nummer 116 (17 100-V) wil ik het 
volgende opmerken. Er staat in de 
motie: bij strijdigheid van het mandaat. 
Als dat het geval is, dan behoeft geen 
advies meer te worden gevraagd, 
omdat het vaststaat. Men kan immers 
vaststellen of iets strijdig is of niet. 
Wij zouden dit willen lezen als: 
vermeende strijdigheid. In de laatste 
zin van die overweging staat dat de 
Minister op zijn beurt een advies kan 
vragen. 

Ik denk niet dat wij dit als Kamer 
behoeven uit te spreken. Dat is vanzelf-
sprekend, en geldt voor welke bewinds-
man dan ook. In het dictum staat dat, 
als het dagelijks bestuur zou afwijken 
van het advies van de Minister, een 
ministeriële vertegenwoordiger dit aan 
de plenaire vergadering moet voorleg-
gen. 

Het komt ons voor, dat het zuiverder 
is als dit gebeurt door het dagelijks 
bestuur. Alles overwegende, zullen 
wij onze stem geven aan deze motie. 

Over de motie op stuk nummer 117 
(17 100-V) van de heer Van der Spek, 
wi l ik het volgende opmerken. Deze 
motie komt ons sympathiek voor, 
ware het niet dat in het huidige 
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mandaat een zinsnede is opgenomen 
wat betreft de verantwoordeli jkheid 
van de Minister, die ingaat tegen onze 
opvatting. Daarom zullen wi j onze 
stem aan deze motie niet geven. 

Ik kom nu te spreken over de motie 
op stuk nummer 120 (17 100-V) van 
mevrouw Terpstra c.s. Het eerste 
oordeel van deze motie onderschrijven 
wij van harte. Het lijkt een beetje op 
mijn motie. 

Het tweede oordeel staat echter 
lijnrecht tegenover hetgeen ik heb 
betoogd. Het dictum,waar het uitein-
delijk op aankomt, vinden wi j niet 
helemaal serieus. Wi j zullen onze 
stem dus niet geven aan deze motie. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie is geneigd, 
de zojuist gewijzigde motie van de 
heer Knol op stuk nr. 119 (17 100-V) te 
beschouwen als een quasi amendering 
van het mandaat, zoals de Minister 
dat nu voorstelt. 

Wij vinden het een buitengewoon 
zwakke amendering die het mandaat 
een klein beetje verbetert, maar veel 
minder dan de oorspronkelijke tekst 
van de motie op stuk nr. 119(17 100-V) 
zou hebben gedaan. Wi j zullen toch 
voor deze motie stemmen. 

Ten aanzien van de motie op stuk 
nr. 114 (17 100-V) merk ik op, dat aan 
het einde van de korte discussie over 
de interpretatie daarvan werd vastge-
steld dat de motie inhield het schrap-
pen van het vetorecht van de Minister. 
Hij zweeg daarbij en knikte bovendien 
instemmend. 

Hij maakte daardoor kenbaar dat hij 
deze interpretatie van het schrappen 
van het vetorecht accepteert. Daarmee 
heeft hij zijn vorige stelling, dat de 
motie niet in strijd mocht zijn met zijn 
oorspronkelijke beleidsvoornemens, 
ingeslikt. Wij stemmen derhalve voor 
de motie. 

D 
De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Het lag in mijn bedoeling 
luid voor de motie op stuk nummer 
119 (17 100-V) van de heer Knol te 
stemmen. Nu de motie is afgezwakt, 
zullen wij dat wat minder luid doen. 

Wat betreft de motie op stuk 
nummer 114 (17 100-V) van de leden 
Nuis en Gualthérie van Weezel wi l ik 
opmerken, dat wij ons, ondanks de 
onduidelijke en verschillende interpre-
taties die zojuist zijn gegeven door de 
Minister en door de twee indieners, 
zullen houden aan de letterlijke tekst, 
namelijk dat de doelstelling, mensen 

kritisch bewust te maken voor de 
ontwikkelingsproblematiek, zich niet 
verdraagt met een toetsing aan het 
Nederlandse buitenlands beleid, zoals 
dat door de Minister is voorgesteld. 
Wij zullen dus voor de motie stemmen. 

Over de motie van de heer Knol op 
stuk nummer 115 (17 100-V) wi l ik 
zeggen, dat mijn fractie van mening is 
dat het niet redelijk is dat de Minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking 
binnen het programsubsidiemodel 
meer directe verantwoordeli jkheid 
voor het gebeuren binnen de NCO 
krijgt, laat staan dat hij ook nog een 
meer directe verantwoordeli jkheid 
krijgt. Wij zullen deze motie niet 
steunen. 

D 
Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil allereerst een 
stemverklaring afleggen met betrek-
king tot motie nr. 114. Zelfs de 
CDA-fractie geeft aan deze motie een 
andere uitleg dan de Minister en.... 

De Voorzitter: Ik verzoek u, nu niet in 
discussie te gaan met andere fracties. 
Voor de geschiedschrijving wi l ik 
hieraan toevoegen dat ik de woorden 
van de heer Van der Spek nog juist 
toelaatbaar vond. 

Hij verklaarde namelijk de houding 
van de Regering relevant voor de 
bepaling van zijn stemgedrag. U mag 
echter niet met een andere fractie in 
de Kamer in discussie gaan. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Dan kan ik 
kort zijn. Alle moties, met uitzondering 
van de gewijzigde motie-Knol op stuk 
nr. 119, zagen de poten onder de 
stoel van de Minister vandaan en 
daarom zullen wi j tegen stemmen. 

De motie-Nuis en Gualthérie van 
Weezel (17 100-V, nr. 114) wordt bij 
zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF en het GPV 
tegen deze motie hebben gestemd. 

De motie-Knol (17 100-V, nr. 115) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF, het GPV, 
D'66, de PPR, de CPN en de PSP tegen 
deze motie hebben gestemd. 

De motie-Gualthérie van Weezel en 
Nuis (17 100-V, nr. 116) wordt bij 
zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP en de RPF tegen deze 
motie hebben gestemd. 

De motie-Van der Spek (17 100-V, nr. 
117) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
anwezige leden van de fracties van de 
PSP, de PPR en de CPN voor deze 
motie hebben gestemd. 

De motie-Knol (17 100-V, nr. 118) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF en het GPV 
tegen deze motie hebben gestemd. 

De gewijzigde motie-Knol (17 100-V, 
nr. 125) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, de RPF en het GPV tegen 
deze motie hebben gestemd. 

De motie-Terpstra c.s. (17 100-V, nr. 
120) wordt bij zitten opstaan verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF en het GPV 
voor deze motie hebben gestemd. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de brief 
van de Minister voor Ontwikkelingssa-
menwerking over het regeringsstand-
punt inzake de Nationale Commissie 
Voorlichting en Bewustwording 
Ontwikkelingssamenwerking (17 100-
V, nr. 93) voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn stemmingen in 
verband met het wetsontwerp 
Invoering van een bijzondere ver-
bruiksbelasting van motorrijwielen en 
wijziging van de bijzondere verbruiks-
belasting van personenauto's 
(17 380). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden 
alle op dit wetsontwerp ingediende 
amendementen voldoende onder-
steund. 

Het begin van artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Waltmans (stuk nr. 
10) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de PSP en de CPN voor dit 
amendement hebben gestemd. 
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Voorzitter 

Het amendement-Van Muiden c.s. 
(stuk nr. 9,1) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen, 
aangenomen. 

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Van Muiden c.s. (stuk nr. 9, I), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Het subamendement-Van Dis en 
Koning (stuk nr. 11) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de PSP, de CPN, de 
RPF en het GPV voor dit subamende-
ment hebben gestemd. 

Het amendement-Van Muiden c.s. 
(stuk nr. 9, II) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

Onderdeel B, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Van Muiden c.s. (stuk nr. 9, II), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen II tot en met VI en de 
beweegreden worden zonder stenv 
ming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de VVD, de SGP, 
de PSP, de CPN en de RPF tegen dit 
wetsonwerp hebben gestemd. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen 
over de onderwerpen, waarover 
zojuist is gestemd. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben gestemd tegen 
motie 17 100-V, nr. 114, omdat wi j 
niet vermogen in te zien waarom de 
Minister van Ontwikkelingssamenwer-
king de activiteiten van de bij de NCO 
aangesloten organisaties niet mag 
toetsen aan het buitenlands beleid dat 
door de Regering, na gemeen overleg 
met het parlement, wordt gevoerd. 
Wij moeten ook acht slaan op de 
geloofwaardigheid van onze Regering 
in het buitenland. Het gaat er natuurlijk 
niet om, dat elke vorm van kritiek op 
buitenlandse regeringen in ons land 
wordt verboden. 

Integendeel, maar toetsing is nodig 
als wij ons realiseren dat er ook 
groepen zijn die activiteiten ontplooien 
die op meer aan gespannen voet 

staan met het regeringsbeleid. Ik denk 
dan aan steun aan terroristische 
activiteiten die erop gericht zijn, 
regeringen met revolutionair geweld 
omver te werpen. Ook denk ik aan 
steun aan landen waar het grondrecht 
van godsdienstvrijheid met voeten 
wordt getreden. Directe of indirecte 
overheidssteun is voor mijn fractie 
dan onaanvaardbaar. De vrijheid om 
in ons land duidelijk van het regerings-
standpunt afwijkende standpunten te 
propageren blijft uiteraard onverlet, 
maar die activiteiten kunnen dan toch 
moeilijk met gemeenschapsgelden 
worden gefinancierd. 

D 
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hadden sympathie 
voor het amendement van het lid 
Waltmans (17 380, nr. 10), maar in een 
mede door ons ondertekend ander 
amendement hebben wij gekozen 
voor het schijventarief. Het systeem 
daarvan verdraagt zich niet met 
hetgeen is verwoord in het amende-
ment-Waltmans. Het mede door ons 
ondertekende amendement heeft wel 
hetzelfde effect als dat wat door de 
heer Waltmans werd beoogd. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de brieven van de 
Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening over de voort-
gang van de woningbouw (17 100-XI, 
nr. 57), de financiering van het 
woningbouwprogramma 1982 
(17 100-XI, nr. 52) en zijn beleidsvoor-
nemens (17 100-XI, nr 60) en van: 

de motie-De Beer c.s. overtoewijzing 
van woningbouwcontingenten 
(17 100-XI, nr. 63); 

de motie-De Beer c.s. over het 
afgeven van beschikkingen in de 
premiekoopsector (17 100-XI, nr 64); 

de motie-De Beer c.s. over isolatie-
subsidies (17 100-XI, nr. 65); 

de motie-Duinker over de financie-
ring en subsidiëring van een woning-
bouw- en stadsvernieuwingsprogram-
ma (17 100-XI, nr. 66); 

de motie-Duinker over de financie-
ring van het gehele woningwetpro-
gramma in 1983 via de rijksbegroting 
(17 100-XI, nr. 67); 

de motie Duinker over het program-
ma van 115.000 woningen in 1982 
(17 100-XI, nr 68); 

de motie-Duinker en Brokx over de 
gevolgen van de dynamische kostprijs-
berekening voor de woningbouw 
(17 100-XI, nr. 69); 

de motie-Duinker over het Meerja-
renplan Stadsvernieuwing (17 100-XI, 
nr. 70); 

de motie-Brokx en Duinker over 
wijziging van het Besluit Geldelijke 
Steun Volkshuisvesting resp. het 
Besluit Toegelaten Instellingen 
(17 100-XI, nr. 71). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Nypels: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik wi l allereerst een aantal vragen 
beantwoorden over onderwerpen 
waarover geen moties zijn ingediend, 
om daarna tot een bespreking van de 
moties te komen. 

De heer Duinker heeft vragen 
gesteld over de toezeggingen ten 
aanzien van de gebieden, bedoeld in 
het ISP en de PNL. Ik wil er nog eens 
op wijzen dat die toezeggingen 
onverkort blijven gehandhaafd. De 
definitieve verdeling van de werkgele-
genheidsgelden moet nog plaatsvin-
den. Mijn departement zal ten behoeve 
van de investeringen in de bouw 
zeker extra gelden krijgen. Bij de 
besteding van dat overigens nog niet 
bepaalde bedrag zullen de gebieden, 
bedoeld in het ISP en de PNL, zeker 
prioriteit krijgen. 

De heer Brokx noemde ook Twente 
en Brabant. De toezeggingen aan 
Brabant hebben een lagere prioriteit 
dan de bovengenoemde harde 
toezeggingen. Dat is door de Regering 
in het overleg met Brabant aangege-
ven. Over Twente is mij geen toezeg-
ging bekend. 

De heer Brokx (CDA): Over Brabant 
heb ik op dit punt met enige aarzeling 
gesproken. Ik meende dat aan Twente 
in de eerste tranche, op grond van de 
formatie van de heren De Galan en 
Halberstadt, gelden zijn toegezegd 
voor de bevordering van de werkgele-
genheid in de bouw. Van de toezeggin-
gen in het kader van het ISP en PNL 
ken ik de hardheid. 

Minister Nypels. Ik zal uiteraard laten 
nagaan, hoe dat precies zit. Zeker als 
toezeggingen zijn gedaan, zullen wi j 
daar rekening mee houden en die 
gestand doen. 

De heer Brokx (CDA): Uw ambt- en 
partijgenoot Terlouw heeft daarover, 
toen hij in Brabant was, iets gezegd. 

De heer Duinker (PvdA): Betekent het 
antwoord van de Minister dat de 
toezegging, zoals die bij voorbeeld 
blijkt uit het persbericht van Economi-
sche Zaken van 22 maart, dat er f 30 
miljoen naar ISP, later ook naar PNL en 
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naar Brabant gaat voor het onderhoud 
van woningen, nu wordt waargemaakt? 
Wordt daar nu meteen inhoud aan 
gegeven of is het nog steeds een 
kwestie van onderhandelen? 

Minister Nypels: Er wordt nu inder-
daad inhoud gegeven aan de toezeg-
gingen die zijn gedaan. U moet wel 
goed weten wat die toezeggingen 
waren. Er zijn daarbij bedragen 
genoemd in de orde van grootte die u 
heeft genoemd, dat is juist. Daarbij is 
echter gezegd dat het gaat om 
aanwending van de bedragen als er 
extra geld voor de werkgelegenheid 
ter beschikking wordt gesteld. Daar 
zijn wi j op het ogenblik mee bezig. In 
dat kader wordt ook de definitieve 
verdeling vastgesteld. 

De heer Duinker (PvdA): In het 
persbericht staat: '...middelen beschik-
baar komen voor investeringen in de 
bouw daarvan f30 miljoen extra af te 
zonderen voor 50% participatie in 
grootonderhoudprojecten in wonin-
gen door woningbouwcorporaties en 
gemeenten.' Die extra werkgelegen-
heidsgelden zijn er. Er is f255 miljoen 
vrijgekomen in de Voorjaarsnota. 

Minister Nypels: Het bedrag daarvan 
dat hiervoor ter beschikking gesteld 
kan worden moet nog definitief 
vastgesteld worden. Dat heb ik u al 
een paar keer geprobeerd uit te 
leggen. 

De Voorzitter: Mag ik de leden er wel 
op wijzen dat de Minister nog geen 
minuut aan het woord is. 

De heer Duinker (PvdA): Dit is.... 

De Voorzitter: Ja, dit is heel principieel. 
Ik wil nog altijd proberen om vanavond 
niet te vergaderen. Dat begint moeilijk 
te worden, maar ik heb het bij dezen 
gezegd. Dus als de leden uitvoerig 
wil len interrumperen, zal ik dat niet 
tegenhouden, maar dan hebben de 
leden zelf gewild dat er vanavond 
wordt vergaderd. 

De heer Duinker (PvdA): Ik heb er 
geen bezwaar tegen, te vergaderen. Ik 
vind dit belangrijk genoeg. Gaat er nu 
f30 miljoen naar het Noorden en het 
Zuiden, ja of neen? 

Minister Nypels: Ik heb u al geant-
woord dat daar over de definitieve 
beslissing nog moet vallen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Duinker heeft gevraagd waarom het 
woningwetverbeteringscontingent 
van de gemeente Utrecht verlaagd is 
met 150 voor-oorlogse en 250 na-oor-

logse woningverbeteringen. Mijn 
antwoord luidt als volgt. Er is geen 
sprake van een definitieve verlaging 
van het Utrechtse contingent. Er is 
inderdaad een probleem van de 
omvang die de heer Duinker noemt, 
als gevolg van een vergissing bij de 
oorspronkelijke verdeling. Ambtelijk 
worden er thans pogingen onderno-
men om de gevolgen van die vergis-
sing zoveel mogelijk weg te werken. 
Het ziet er daarbij naar uit dat de 
oorspronkelijke toezegging aan de 
gemeente zo goed als geheel zal 
kunnen worden gehonoreerd. 

De heer Brokx heeft gevraagd naar 
de gegevens over de 3000 ABP-wonin-
gen voor Amsterdam en hoe die in 
het woningbouwprogramma zullen 
worden ingepast. Hij vroeg zich in dit 
verband af of deze woningen premie-
huur- B-woningen zouden moeten 
worden genoemd. 

Nu de heer Brokx deze vraag stelt, 
moet ik daarop wel even ingaan. De 
woningen die door de beleggers 
worden gebouwd, noemen wi j 
premiehuurwoningen. In deze sector 
kennen wi j geen A- of B-categorieën. 
Wel kennen wij premiecorporatie-A-
en premiecorporatie-B-woningen. Dit 
houdt echter verband met het feit, dat 
dit jaar, evenals in 1981, gedeelten 
van de woningwetleningen worden 
gefinancierd met leningen van de 
kapitaalmarkt. Die woningen noemen 
wi j dus premiecorporatie-A-woningen. 

De onderhavige woningen van het 
ABP zijn dus premiehuurwoningen. 
Wat de inpassing in het bouwprogram-
ma betreft, dus de contingentering, 
merk ik het volgende op. In de 
premiehuurcontingentering van het 
lopende jaar is met de bedoelde 
woningen geen rekening gehouden. 
Indien dat problemen oplevert, zullen 
die worden opgelost door wat de 
contingentering binnen Amsterdam • 
betreft enige flexibiliteit toe te staan 
tussen het premiehuurcontingent en 
het premiecorporatie-A-contingent. In 
volgende jaren kan bij de contingente-
ring rekening worden gehouden met 
deze woningen. 

De heer Brokx heeft in dit verband 
voorts gevraagd: is het ABP bereid, 
dit ook in andere gemeenten te doen, 
kunnen andere beleggers dit ook 
doen, gaat het department van 
Binnenlandse Zaken ermee akkoord 
en stemmen gedeputeerde staten 
ermee in, dat eventuele financiële 
tegenvallers ten laste van de algemene 
middelen van de gemeente Amster-
dam komen? De vraag of het ABP dit 
ook elders kan doen, moet het ABP 
zelf beantwoorden. Daarover heb ik 
op dit moment nog geen gegevens. 

Tot nu toe is van dergelijke onderhan-
delingen met andere gemeenten niets 
gebleken. Integendeel. De indruk 
bestaat, dat het ABP op dit gesprek 
met de gemeente Amsterdam is 
gekomen, omdat het ABP daartegen 
de mogelijkheid zou krijgen om in 
Amsterdam ook beleggerswoningen 
te bouwen, die gewoon in eigen 
beheer van het ABP zouden blijven. 

De vraag of andere beleggers dit 
ook zouden kunnen doen, moet in 
beginsel uiteraard positief worden 
beantwoord. Van enig concreet 
initiatief in die richting is mij overigens 
nog niets gebleken. De opvatting van 
het ministerie van Binnenlandse 
Zaken over de afspraak tussen 
Amsterdam en het ABP is bekend. De 
afspraak ontmoet geen bezwaar bij dit 
ministerie. 

De opvatting van GS van Noord-Hol-
land is mij niet bekend. Ik neem aan 
dat het college zich nog over deze 
zaak zal moeten beraden en daar 
uiteraard dan binnenkort een uitspraak 
over zal doen. 

De heer Brokx (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! In mijn geboorteplaats 
Oosterhout gebruikt men het spreek-
woord 'eerst eten'. Niettemin wil ik 
mijn dineruur verzetten als ik dan 
duidelijkheid van de Minister kan 
krijgen. 

Eén ding is nog niet duidelijk. Het 
zijn dus premiehuurwoningen. Begrijp 
ik het nu goed, dat als het contingent 
in enig jaar voor de gemeente 
Amsterdam 300 premiehuurwoningen 
is, dat het tien jaar duurt voordat de 
heer Schaefer de door hem zo 
bewolkte 3000 woningen heeft 
gebouwd? 

Als in dit jaar, want in dit jaar is 
daarin in de contingentering niet 
voorzien, premiecororporatiewonin-
gen - dat zijn dus goedkopere 
huurwoningen - in Amsterdam niet 
worden gebouwd, is de Minister dan 
bereid deze duurdere huurwoningen 
voor dit jaar nog in Amsterdam te 
laten bouwen? 

Minister Nypels: Het ligt in de bedoe-
ling om ook rekening te houden met 
toewijzing van contingenten voor 
latere jaren - dat heb ik zoujuist al 
opgemerkt - en verder rekening te 
houden met de mogelijke flexibele 
toepassing ten aanzien van de 
contingenten voor premiecorporatie-
A-woningen. 

De heer Brokx (CDA): Voor alle 
duidelijkheid krijgt door dit contract 
Amsterdam met de toewijzing van 
premiehuurcontingenten in de 
toekomst - want de Minister heeft net 
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gezegd dat er voor 1982 geen contin-
genten zijn - een extra voorkeursbe-
handeling? Ja of nee. Of moeten deze 
woningen dan ook gewoon in de 
normale contingenten waar Amster-
dam recht op heeft worden ingepast? 

Minister Nypels: Wat mij betreft zal 
van een extra voorkeursbehandeling 
in dezen geen sprake kunnen zijn. 

De heer Brokx heeft gevraagd 
waarom nu precies de contingentering 
in premiekoop-B-sector wordt opgehe-
ven. Contingentering is er vooral om 
schaarste te verdelen. In de premie-
koop-B-sector bestaat op dit moment 
geen schaarste. In die situatie is het 
mogelijk dat door contingentering 
onnodig plannen worden gefrustreerd. 
Daarom is de contingentering opgehe-
ven. 

De heer Brokx heeft ook gevraagd 
naar de koppeling van uitgifte in de 
vrije sector en aan de uitgifte van 
gesubsidieerde woningen. Het 
voorstel van de heer Brokx om de 
bouw van woningen in de ongesubsi-
dieerde sector te bevorderen via een 
koppeling van de uitgifte van de 
beschikkingen in de gesubsidieerde 
sector, is door mij moeilijk te realise-
ren. Immers, de beschikbare contin-
genten voor de bouw van gesubsidi-
eerde woningen in 1982 zijn over de 
gemeenten verdeeld. Ik acht het niet 
juist dat door mij de gemeenten 
zouden worden verplicht - dat wil 
zeggen voorgeschreven - een derge-
lijke koppeling aan te brengen. 
Overigens is het gevaar niet denkbeel-
dig dat daardoor de initiatiefnemers 
voor de bouw van gesubsidieerde 
woningen zouden worden afgeschrikt. 

De heer Brokx (CDA): Maar 1983 komt 
ook nog, wellicht kan de Minister het 
dan overwegen. 

Minister Nypels: De heer Brokx heeft 
verder nog opmerkingen gemaakt 
over de studie naar een geïntegreerd 
subsidiestelsel. Ik wil er ook in tweede 
termijn op wijzen dat het hier inder-
daad gaat om een lange-termijnzaak. 
Er is thans sprake van een zodanig 
uiteenlopend subsidiestelsel voor 
nieuwbouw en voor koop- en huurwo-
ningen, voor woningverbetering en 
groot onderhoud dat het uitgesloten 
moet worden geacht dat dit een zaak 
voor de komende zomermaanden zou 
kunnen zijn. Om redenen die ik in 
eerste termijn heb genoemd en mede 
ook om echte decentralisatie van het 
volkshuisvestingsbeleid mogelijk te 
maken door flexibiliteit van contingen-
ten te bevorderen, is een dergelijke 
studie op langsre termijn zeker van 
betekenis. 

De heer Lankhorst vroeg naar de 
stand van zaken met betrekking tot de 
Huisvestingswet. Zoals ik al schriftelijk 
aangaf, heeft mijn ambtsvoorganger 
een departementale werkgroep aan 
het werk gezet om de eerste opzet 
voor een Huisvestingswet te maken. 

Ik heb die eerste opzet in mijn la 
aangetroffen, als ik het zo mag 
uitdrukken. Ik heb geconstateerd dat 
het om een zeer omvangri jke proble-
matiek gaat. Ik heb er globaal naar 
gekeken en ik verwacht dat het nog 
wel enige ti jd zal duren voordat ik ter 
zake nadere stappen kan doen. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De vorige ministervan 
VRO heeft tijdens de begrotingsbehan-
deling tegen de Kamer gezegd dat hij 
bij het doorgaan met de huisvestings-
wet niet tegelijkertijd een aantal 
andere dingen kan doen. Hij nodigde 
de Kamer eigenlijk uit, daarop te 
reageren. De Kamer deed dat niet zo 
duidelijk, maar ik heb in ieder geval 
begrepen dat de minister zei dat de 
Kamer wilde dat de huisvestingswet 
er zou komen. 

De Kamer was er daarbij van op de 
hoogte dat de minister enige andere 
dingen niet zou kunnen doen. Van de 
huidige Minister krijg ik de indruk dat 
hij doorgaat met de voorbereiding 
van de huisvestingswet, maar dat hij 
tegelijkertijd ook verder gaat met een 
groot aantal andere dingen. Het is 
prachtig dat deze Minister iets kan 
wat de vorige minister blijkbaar niet 
kon. Ik verbaas mij daar wat over. 

Minister Nypels: Bij de voorbereiding 
van de huisvestingswet zijn andere 
functionarissen betrokken dan bij de 
aanpak van andere zaken. De werk-
zaamheden aan de huisvestingswet 
worden voortgezet in het tempo dat 
werd aangehouden toen ik op het 
ministerie terechtkwam. 

De heer Lankhorst (PPR): Het kan toch 
niet zonder reden zijn geweest dat de 
vorige Minister zijn dringende vraag 
aan de Kamer voorhield? 

Minister Nypels: De redenen van toen 
zijn nu nog op dezelfde manier 
aanwezig. 

De heer Lankhorst (PPR): Ik blijf bij 
mijn vraag, of het mogelijk is om 
naast de werkzaamheden aan de 
huisvestingswet nog allerlei andere 
zaken aan te pakken. 

Minister Nypels: De andere zaken 
liggen in andere sectoren dan de 
huisvestingswet. Zij l iggen dus niet op 
hetzelfde terrein. Ik weet niet wat de 
heer Lankhorst op het terrein van de 
huisvestingswet bedoelt. In de brief 
vindt men ook geen voorstellen die de 

voortgang van de werkzaamheden aan 
de huisvestingswet blokkeren. De 
voorstellen leggen geen beslag op 
'menskracht' - zo heet dat tegenwoor-
dig - in de sector van de huisvestings-
wet. 

De heer Duinker (PvdA): De Minister 
sprak over 'gigantische arbeid' of 
woorden van die strekking. 

Minister Nypels: Die arbeid is inder-
daad vrij omvangrijk. 

De heer Duinker (PvdA): Het is wel zo 
dat de vorige minister van plan was, 
hierover een aanhang-wet te maken. 

Minister Nypels: Hoe noemt u dat? 

De heer Duinker (PvdA): Een aanhang-
wet. Neem mij niet kwalijk, ik bedoel 
een aanbouw-wet. 

Minister Nypels: De heer Duinker 
bedoelt daarmee: bescheiden begin-
nen en daarna verder uitbouwen? 

De heer Duinker (PvdA): Ja zeker. 
Men zou dan moeten beginnen met 
de gemoderniseerde woonruimtewet, 
een aanbouw-wet, Het totaal van de 
werkzaamheden mag dan wel gigan-
tisch zijn, het begin is in ieder geval 
wat bescheidener. Gaat de Minister 
op deze manier door? 

Minister Nypels: Ja zeker. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer 

Lankhorst heeft gevraagd wat er 
gebeurt met de gelden die zijn 
uitgetrokken voor de uitvoering van 
de Laegstandswet, nu deze wet niet in 
ongewijzigde vorm zal worden 
uitgevoerd. In het kader van de 
bezuinigingen voor 1982, de Voorjaars-
nota, is het beschikbare bedrag 
ingeleverd in de vorm van een korting 
op de algemene uitkeringen uit het 
Gemeentefonds. Ik verwacht overigens 
dat pas tegen het einde van dit jaar 
meer duidelijkheid geschapen kan 
worden over de gevolgen van de 
gefaseerde invoering van de Leeg-
standswet. Aan de hand hiervan 
moeten nog concrete uitvoeringsbe-
schikkingen worden opgesteld, zodat 
niet eerder dan in 1983 van het in 
werking treden van onderdelen van 
de Leegstandswet sprake zal kunnen 
zijn. 

De heer De Beer heeft opmerkingen 
gemaakt over de onderuitputting die 
kan dreigen bij de isolatiesubsidies. Er 
is in de eerste maanden van het jaar 
een vertraging opgetreden in de 
voortgang van het programma. Dit 
betekent niet dat met name in de 
huursector de achterstand op het 
jarenprogramma niet zou kunnen 
worden ingelopen. In eerste termijn 
heb ik immers al gezegd dat de 
effecten van de subsidieverhoging, 
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die in februari tot stand werd gebracht, 
pas in de tweede helft van dit jaar 
kunnen worden verwacht. De heer De 
Beer stapt overigens wel makkelijk 
heen over het toch wel grote verschil 
tussen de onderuitputt ing en beleids-
ombuiging. Het effect van de 
afschaffing van de mogeli jkheid voor 
eigenaars-bewoners om isolatiesubsi-
die te verkrijgen is voor de rijksbegro-
t ing structureel. 

De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wil de Minister inhoudelijk 
ingaan op mijn argument, dat uit het 
oogpunt van besteding van subsidies 
het verstrekken van subsidies aan 
eigenaar-bewoners veel rendabeler is 
voor de nationale besparingen van 
energie dan het verstrekken van 
subsidies voor huurwoningen? 

Minister Nypels: Mijnheer de Voorzit-
ter! In eerste termijn heb ik al aange-
geven, dat men er verschillend over 
kan oordelen wat op het ogenblik het 
meest urgent is. Men kan vaststellen 
dat de achterstand in isolatie in de 
huursector het allergrootst is. Op die 
grond gaan wi j ervan uit dat, ook ter 
wille van een effectieve besteding van 
de beschikbare subsidiegelden, alle 
kracht moet worden aangewend om 
juist die achterstand in te halen. 

De heer De Beer (VVD): Dat begrijp ik! 
Uit het oogpunt van nationale bespa-
ringen is dit wel de ongunstigste weg. 
De subsidies zijn toch gegeven om de 
mensen ertoe te brengen wat minder 
energie te verbruiken? Dit doel wordt 
door de handelwijze van de Minister 
slecht gediend. 

Minister Nypels: Ik begrijp het 
standpunt van de heer De Beer wel. 
Aan de andere kant heeft hij ook 
gewezen op een evenwichtiger 
verdeling van subsidiegelden tussen 
huurders en kopers. Ook in dit kader 
is er de prioriteit aan gegeven, de 
grote achterstand in de huursector 
aan te pakken. 

De heer De Beer (VVD): Waarom? 

De heer Duinker (PvdA): Omdat deze 
mensen huur moeten betalen en 
stookkosten hebben! 

Minister Nypels: Ik wijs de heer De 
Beer erop, dat het een kwestie van 
opvatting is. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer De 
Beer en de heer Wagenaar hebben 
geïnformeerd naar de stand van zaken 
van de nota koopsector die ingediend 
zou worden bij de begroting. Er wordt 
naar gestreefd dit najaar de nota aan 
de Kamer te zenden. Mede een aantal 

werkzaamheden in aanmerking 
genomen dat wordt verricht onder 
andere voor de noodsubsidie, over-
bruggingssubsidie, voor eigenaar-be-
woners in verband met moeilijkheden 
met betaling van hypotheekrente, kan 
ik geen harde toezegging doen met 
betrekking tot het exacte t i jdstip. 

Wel wi l ik verzekeren dat ook deze 
zaak in mijn ogen van zeer groot 
belang is. Wij zullen ernaar streven, 
deze nota zo snel mogelijk gereed te 
krijgen en aan de Kamer toe te 
zenden. 

De heer Van der Vlies heeft gevraagd 
wat het rendement voorde rijksbegro-
t ing is voor de isolatiemaatregel, 
rekening houdend met bij voorbeeld 
de b.t.w. over de investeringen. Hij 
vroeg tevens wat het effect op de 
kwaliteitsbewaking is. De afschaffing 
van isolatiesubsidies voor eigenaar-
bewoners zal niet tot gevolg hebben 
dat in die sector in het geheel niet 
meer wordt geïsoleerd. Isolatie blijft 
immers aantrekkelijk. Ik ben hierop in 
eerste termijn al ingegaan. Zolang 
investeringen voortgaan, zullen er ook 
b.t.w.-opbrengsten zijn. Deze zoge-
naamde uitverdieneffecten zijn 
overigens aan alle mogelijke ombui-
gingen, zoals in de Voorjaarsnota, 
verbonden. 

De isolatiesubsidies maken hier 
geen uitzondering op. Een apart 
argument kan hierin dan ook niet 
worden gevonden. Wat de kwaliteits-
bewaking betreft, zal ik via voorlichting 
en andere middelen trachten deze ook 
voor de eigenaar-bewoners overeind 
te houden. De meeste maatregelen in 
dit vlak zijn trouwens voor huur- én 
koopsector van toepassing. Ik zal 
bezien of een zekere toespitsing 
wenselijk en mogelijk is. 

De heer Van der Vlies heeft ook 
gevraagd naar de bezuiniging in het 
groeikernenbeleid. Hij vroeg naar de 
invull ing hiervan. Ik beantwoordde 
deze vraag reeds schriftelijk. Het 
betrof toen een vraag van de heer 
Lankhorst. Het komt er in het kort op 
neer, dat bij de keuze van de ombui-
gingsmaatregel voor de groeikernen 
ervan wordt uitgegaan, dat de 
woningbouwtaakstell ingen, voort-
vloeiend uit de Verstedelijkingsnota, 
niet worden aangetast. De concrete 
invull ing van deze ombuiging zal 
mede worden bepaald aan de hand 
van de resultaten van de heroverwe-
gingsrapportage in de tweede ronde 
over het groeikernenbeleid. Deze 
rapportage is vrijwel gereed. 

Ik kom tot de bespreking van de 
vele ingediende moties. De motie van 
de heer De Beer op stuk nr. 63, die 

betrekking heeft op het contingent 
woningen bestemd voor de vier grote 
steden, heb ik in eerste termijn reeds 
besproken. Ik heb toen aanvaarding 
van deze motie ontraden. De argumen-
ten hiervoor zijn voldoende naar 
voren gebracht. 

De motie van de heer De Beer op 
stuk nr. 64, betrekking hebbend op de 
uitgifte van de beschikkingen in de 
premiekoopsector en op - zoals de 
heer De Beer het noemt - de nieuwe 
eis dat de helft van het aantal woningen 
in het bouwplan moet zijn verkocht 
alvorens een beschikking wordt 
afgegeven. 

De eis dat 50% van het aantal 
woningen in de premiekoop A-plannen 
moet zijn verkocht, alvorens een 
beschikking wordt afgegeven, frus-
treert de voortgang van de woning-
bouw in die sector, aldus de heer De 
Beer. Ik deel het pessimisme van de 
geachte afgevaardigde de heer De 
Beer ten aanzien van de voortgang 
van de bouw in de premiekoopsector 
niet. Verwacht moet worden dat het 
programma zal worden uitgeput. 

De maatregel moet niet worden 
gezien als een formele ministeriële 
eis. Het gaat om een in de operationele 
sfeer gehanteerde maatregel die 
wordt gebruikt in gevallen waarbij 
gerede twijfel bestaat over de verkoop-
baarheid van de betreffende woningen 
en dus over de realiseerbaarheid van 
het betreffende project. Waar die 
twijfel niet bestaat wordt de maatregel 
niet gehanteerd. 

De motie-De Beer, voorkomend op 
stuk nr. 65, over de isolatiesubsidies 
heb ik naar mijn mening in eerste 
termijn voldoende besproken, zodat ik 
deze op dit moment niet opnieuw 
behoefte ontraden. 

De heer Brokx (CDA): Ik heb van de 
Minister nog geen kwalificatie 
gehoord over de motie-De Beer op 
stuk nr. 64. Misschien is het mij 
ontgaan. Hij heeft wel gezegd dat hij 
een beschikking heeft, maar dat die 
niet zal worden uitgevoerd als het niet 
nodig blijkt te zijn, enzovoort. Afgezien 
van de onduidelijkheid hierover, heb 
ik niet verstaan wat de kwalificatie 
van de Minister van de motie was. 
Onraadt hij aanneming van de motie, 
laat hij het oordeel aan de Kamer over 
of heeft hij nog een andere kwalificatie? 

Minister Nypels: Mijnheer de Voorzit-
ter! Het lijkt mij dat deze motie 
overbodig is, aangezien de eis die in 
de motie wordt genoemd, uitsluitend 
wordt gesteld in die gevallen waarbij 
op het ogenblik gerede twijfel over de 
realiseerbaarheid bestaat. Ik zei al, dat 
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waar die twijfel niet bestaat, de 
maatregel niet gehanteerd wordt. 

Ik kom nu te spreken over de 
motie-Duinker op stuk nr. 66. De 
geachte afgevaardigde de heer 
Duinker heeft er zijn zorgen over 
uitgesproken of er in de toekomst 
voldoende middelen beschikbaar 
zullen zijn om de volkshuisvesting en 
de stadsvernieuwing op ten minste 
hetzelfde niveau van 1982 te kunnen 
handhaven. 

Vanzelfsprekend is het in het 
overleg binnen het kabinet ook mijn 
streven om alles in het werk te stellen 
om ook voor 1983 de totale inspanning 
voor de woningbouw en de stadsver-
nieuwing, daarbij het groot onderhoud 
duidelijk betrekkend, op een zo hoog 
mogelijk niveau te handhaven. Dat dit 
een zeer zware opgave zal zijn is 
reeds verwoord door de Minister-Pre-
sident tijdens het debat over de 
regeringsverklaring. Het is dan ook de 
vraag of deze juiste doelstelling, 
gezien de zeer problematische 
budgettaire situatie, verwezenlijkbaar 
zal kunnen zijn. Op grond van boven-
staande ontraad ik de aanneming van 
deze motie. 

De heer Duinker (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de Minister nog een 
vraag gesteld, namelijk welk woning-
bouwprogramma hem zelf voor ogen 
staat. Wat vindt hij, afgezien van 
budgettaire problemen, een ideaal 
woningbouwprogramma voor 1983? 

Minister Nypels: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik begrijp de vraag van de heer 
Duinker volledig. Dit betreft echter 
een onderdeel van intern beraad en 
overleg. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
aan de motie-Duinker op stuk nr. 67 
over de rebudgettering. Bij de bespre-
king die ik met de Minister van 
Financiën voer over het woningbouw-
programma, vormt het principe van 
de rebudgettering een belangrijk 
onderdeel. Mijn standpunt in dit 
overleg is, dat een volledige 
rebudgettering in 1983 dient te 
worden verkregen. Ten aanzien van 
dit aspect is de motie van de geachte 
afgevaardigde de heer Duinker in mijn 
ogen overbodig. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
aan de motie-Duinker op stuk nr. 68. 
Daarin wordt de Regering verzocht zo 
nodig tot verschuiving tussen de 
financieringscategorieën over te gaan 
ten einde te bereiken dat het totale 
gesubsidieerde programma van 
115.000 woningen in 1982 wordt 
gehaald. 

De huidige stand van de uitputting 
van de verschillende programma-on-
derdelen maakt het nog niet nodig nu 
al over te gaan tot een herverdeling 
binnen de verschillende programma-
onderdelen; dit mede gelet op de 
genomen maatregelen in de premie-
koop-B-sector. Ik wijs er bovendien op 
dat verschuiving binnen de premie-
koop-B-sector en de huursector 
aanzienlijke budgettaire consequenties 
voor de begroting van het Departe-
ment Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening zullen betekenen. Een 
mogelijke verschuiving naar de 
huursector kan, voorzover budgettair 
inpasbaar, uiterlijk bij een mogelijke 
herverdeling begin oktober plaatsvin-
den. Er is immers voldoende planaan-
bod in de huursector om ook dan 
dergelijke mogelijkheden - als deze er 
zouden zijn - door te voeren. Vandaar 
dat de motie in mijn ogen ook 
voorbarig genoemd kan worden. 

De heer Duinker (PvdA): Er staat ook 
'zonodig'. 

Minister Nypels: Motie nr. 69 heeft 
betrekking op de instelling van een 
nieuwe werkgroep voor het onderzoe-
ken van de grondslagen van de 
woningbouwfinanciering. Ik moet 
voorop stellen dat de gedachte die in 
deze motie naar voren wordt gebracht, 
begrijpelijk en logisch is. Wellicht is de 
verkeerde indruk gewekt dat er sprake 
zou zijn ook van mijn kant, van een 
ongecoördineerde en versnipperde 
wijze van bestudering van zaken. Een 
indruk die ik overigens bij dezen zal 
trachten weg te nemen. 

Allereerst wil ik, mede naar aanlei-
ding van de citaten van de heer 
Duinker in tweede termijn, erop 
wijzen dat de gedachte, dat het 
onderwerp dat nu aan de orde is ook 
reeds besproken zou zijn en onderdeel 
zou hebben uitgemaakt van het 
advies van het rapport van de heer 
Hofstra, niet juist is. In dit rapport 
staat: 'Ook wordt afgezien van een 
gedetailleerde bespreking van 
complexe voorstellen waarin indexle-
ningen een element kunnen vormen, 
zoals die liggen op het terrein van de 
woningbouwfinanciering'. Het is dus 
buiten de advisering gebleven. 

De heer Duinker (PvdA): Dat is een 
juiste conclusie. Een andere conclusie 
is echter dat de heer Hofstra het 
aangaan van indexleningen door de 
overheid van de hand wees. 

Minister Nypels: Ik herhaal wat ik heb 
gezegd. De conclusie van het rapport 
kan nu wel worden geciteerd, maar 
daarmee is niets veranderd aan het 

feit dat één van de onderwerpen die 
bestudeerd zou kunnen worden door 
de werkgroep die ik op het oog heb, 
indertijd buiten de advisering is 
gebleven. De heer Duinker kan nu wel 
andere conclusies uit het rapport naar 
voren brengen maar mijns inziens 
komen wi j daarmee geen stap verder. 

De heer Brokx vroeg of hij nadere 
informatie kon krijgen over de 
beoogde taakomschrijving - ik heb 
erop gewezen dat deze op dit moment 
nog niet definitief is - en de samen-
stelling van de werkgroep. 

Wat de voorlopige taakomschrijving 
betreft, kan ik het volgende zeggen. Ik 
heb deze voor mij liggen en ik zal 
daaruit citeren. De taak van de 
genoemde werkgroep zal als volgt 
worden vastgesteld: 'Het opstellen 
van een evaluatie van de grondslagen 
voor de woningbouwfinanciering in 
relatie tot het stelsel van de dynami-
sche kostprijsberekening en de 
financieringsproblemen in verband 
met de sterk oplopende liquiditeitste-
korten en de gevolgen daarvan voor 
de begroting op lange termijn ' . 

De heer Duinker (PvdA): Zou de 
Minister nu ook de taakstelling van de 
bestaande werkgroep kunnen citeren? 

Minister Nypels: Ik heb deze op dit 
moment niet bij de hand. Op de 
relatie met de bestaande werkgroep 
zal ik nog terugkomen. 

Wat de beoogde samenstelling van 
de werkgroep betreft, kan ik het 
volgende opmerken. Uiteraard wordt 
allereerst gedacht aan een deelname 
van deskundigen uit het departement 
zelf en aan personen uit de huidige 
werkgroep Evaluatie dynamische 
kostprijsberekening; juist om een 
integratie van het werk op deze 
terreinen tot stand te brengen, 
brengen. 

Verder wordt gedacht aan enkele 
deskundigen van onderzoeksinstellin-
gen. Mede om een integratie tot stand 
te brengen met het werk dat op het 
ogenblik wordt verricht in het kader 
van de evaluatie van de dynamische 
kostprijsberekening, wordt gedacht 
aan een deskundige uit de kringen 
van het Economisch instituut voor de 
bouwnijverheid en aan de andere kant 
ook aan een deelnemer afkomstig uit 
het Bouwcentrum. Ook wordt nog 
gedacht aan een deelnemer uit de 
kring van de adviescommissie van 
drie, die indertijd heeft geadviseerd 
aan oud-minister Udink bij de totstand-
koming van de dynamische kostprijs-
berekening. 

Vervolgens wordt gedacht aan 
deelneming uit de kringen van de 
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ondernemings- en bedrijfspensioen-
fondsen en de pensioenverzekeraars, 
alsmede uit de kring van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds. Gevraagd 
zal worden om medewerking van de 
kant van het ministerie van Financiën 
en, zeker ook in verband met het 
onderwerp, uit de kring van het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

In dit verband wijs ik erop dat de 
oorspronkelijke afwijzing van deelna-
me van de kant van de Minister van 
Financiën was gebaseerd op een 
eerdere concept-taakomschrijving, 
volgens welke het uitsluitend zou 
gaan over bestudering van de index-
lening als grondslag van de woningf i -
nanciering. 

Mede in verband met de reacties 
die ik hierover heb binnengekregen 
van de Minister van Financiën, heb ik 
ook uitdrukkelijk de taakomschrijving, 
zoals die op het ogenblik in ontwerp 
hier ligt, aangepast, uitgebreid en 
verbeterd. De kern is immers dat nu 
wordt nagegaan of het mogelijk is 
door well icht een betere financierings-
grondslag - en dat is dus vee! ruimer 
dan maar één methode daarbij te 
bekijken - , en wijziging van de 
bestaande financieringsmethodes een 
betere aansluiting te krijgen op het 
bestaande stelsel van dynamische 
kostprijsberekening. Dat is van zeer 
grote betekenis. Ik heb al gewezen op 
de problemen met de liquiditeitstekor-
ten op de rijksbegroting. Het is niet 
alleen daarbij een probleem, maar 
voor alle verhuurders bestaat het 
probleem van de liquiditeitstekorten. 
Wat dat betreft is het ook goed er 
rekening mee te houden dat aan de 
evaluatie, zoals ik die heb voorgesteld, 
ook al een toezegging van deelname is 
verbonden, juist ook uit de kringen van 
de pensioeninstellingen. Men heeft 
kunnen lezen dat met name de heer 
Van der Dussen van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds duidelijk 
heeft laten blijken zeer geïnteresseerd 
te zijn in deelname aan een dergelijke 
studie. 

De heer Duinker (PvdA): Mag ik uit 
hetgeen de Minister nu uitvoerig heeft 
betoogd opmaken dat de Minister van 
Financiën medewerking weigerde 
toen het alleen maar om indexleningen 
ging? 

Minister Nypels: Ja. 

De heer Duinker (PvdA): Betekent dat 
impliciet dat deze Minister van 
Financiën op dit ogenblik de gedachte 
van indexleningen niet omarmt? 
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Minister Nypels: Die conclusie kan de 
heer Duinker gevoeglijk trekken. 

De heer Brokx (CDA): Ik ben de 
Minister dankbaar voor zijn nu 
heldere antwoord, maar ik zou hem 
toch nog iets wil len vragen. 

Minister Nypels: Wellicht doet de 
heer Brokx er goed aan daarmee even 
te wachten, want ik ben nog niet klaar 
met de beantwoording van zijn 
vragen. 

Over de relatie met de bestaande 
studie kan ik hem het volgende 
zeggen. Op het ogenblik loopt als 
gevolg van een opdracht die oud-
Staatssecretaris Brokx heeft gegeven 
een evaluatie van de dynamische 
kostprijsberekening, waarbij met 
name een belangrijk deel van het 
werk als het ware is uitbesteed aan 
het Economisch instituut voor de 
bouwnijverheid. De evaluatie wordt 
verricht door de werkgroep evaluatie 
dynamische kostprijsberekening. 

De resultaten daarvan zijn vri jwel 
gereed. Verschillende tussenrapporten 
zijn tot stand gekomen. Ben ik goed 
ingelicht dan zijn ook de eindconclu-
sies vri jwel gereed, zij het dat de 
redactie nog op zich laat wachten. 
Zodra de definitieve redactie van de 
stukken op tafel ligt, zullen zij onver-
wi j ld naar de Kamer worden gestuurd, 
zodat de Kamer er desgewenst over 
kan discussiëren. 

Vanzelfsprekend worden de evalua-
tieresultaten die bekend zijn volledig 
betrokken bij de werkzaamheden van 
de werkgroep evaluatie grondslagen 
woningbouwfinancier ing. Het is dus 
niet nodig met de instelling van een 
dergelijke werkgroep te wachten. De 
relevante gegevens en conclusies van 
de werkgroep evaluatie dynamische 
kostprijsberekening kunnen nu al 
worden betrokken bij het werk. 

Ik meen dan ook te handelen in de 
geest van de motie van de heren 
Duinker en Brokx als er toch snel 
wordt gestart met de werkgroep ten 
aanzien van de evaluatie van de 
grondslagen van de woningbouwf i -
nanciering in relatie met de dynami-
sche kostprijsberekening, mede 
omdat ook is gebleken dat hierop 
door de pensioeninstellingen grote 
prijs wordt gesteld. 

Als wi j bij voorbaat garanderen dat 
er sprake is van een volledige samen-
hang tussen de werkzaamheden van 
deze werkgroepen, meen ik het 
vertrouwen te mogen uitspreken dat 
de Kamer ermee akkoord gaat dat ik 
in de geest van de motie handel, maar 
dat ik wel snel tot installatie kan 
komen. Hierbij stel ik overigens 

Woningbouw 

voorop dat niet alleen de taakopdracht 
en de samenstelling op dit moment 
voorlopig zijn, maar ook dat ik een 
ieder in de kamer gaarne uitnodig 
suggesties in dezen te doen, opdat ik 
deze in de verdere uitwerking kan 
betrekken. 

De heer Brokx (CDA): Er is geen 
verschil van mening tussen de 
Minister en de Kamer over het belang 
van een en ander. Ik kan mij de 
definitieve taakomschrijving van de 
inderti jd door mij ingestelde commis-
sie niet meer herinneren. Die zou ik 
eigenlijk nog moeten weten. Op 10 
juni verscheen de brief van de 
Minister, die toen pas enkele dagen 
tot dit hoge ambt was geroepen. Ik 
begrijp nu dat sinds deze datum een 
verbreding van de studie heeft 
plaatsgevonden. Het gaat niet meer 
om de indexleningen als zodanig. 
Heel uitdrukkelijk wordt ook de 
evaluatie van de dynamische kostprijs-
berekening hierbij betrokken. Op 
grond hiervan isdeeerdergepubliceer-
de weigering, althans het gebrek aan 
enthousiasme, van de Minister van 
Financiën omgedraaid. 

Minister Nypels: Het laatste is op dit 
moment nog niet vast te stellen; ik 
heb alleen geen enkele indicatie van 
de opvatting van de Minister van 
Financiën op dit punt. De weigering 
sloeg inderdaad op een vorige 
concept-taakopdracht, die reeds is 
herzien en als zodanig is vervallen. 

De heer Duinker (PvdA): Is de deelna-
me van het Ministerie van Financiën 
aan de werkgroep voorwaarde voor 
deze Minister voor het instellen van 
deze werkgroep? 

Minister Nypels: Ik stel het bijzonder 
op prijs als deze deelname tot stand 
zal komen. Als dit niet gebeurt, zal ik 
het betreuren. Ik heb ook goede hoop 
dat, mede door de gewijzigde taakop-
stelling, deze situatie niet zal ontstaan. 
Mocht dit onverhoopt toch het geval 
zijn, dan sta ik op het standpunt dat 
wi j zeker toch verder moeten gaan. Ik 
hoop dat de Minister van Financiën 
dan toch betrokken zou kunnen 
blijven, bij voorbeeld door middel van 
een waarnemerschap. 

Ook de problemen die ten aanzien 
van de verhuurders in het algemeen 
op dit terrein bestaan, maken het 
echter noodzakelijk om niet te lang te 
wachten en dus snel te beginnen met 
deze studie. Uiteraard is het zo - ik 
zou het op prijs stellen als de heer 
Duinker nu toch even naar mij 
luistert - dat alle resultaten van een 
dergelijke evaluatie vertaald moeten 
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worden in conclusies ten aanzien van 
het beleid. Op dat punt kan men nooit 
om de Minister van Financiën heen. Ik 
zou dit ook niet wil len, al was het om 
collegiale motieven niet. 

Ik ga over tot de behandeling van 
de motie op stuk nr. 70 van de heer 
Duinker over maatregelen met 
betrekking tot groot onderhoud en 
woningverbetering, die afwijken van 
het nu bestaande beleid. Allereerst wi l 
ik er uitdrukkelijk op wijzen - ik heb 
dit, dacht ik, in eerste termijn al 
gedaan, maar misschien was dit niet 
duidelijk genoeg - dat de passages in 
de brief van 10 juli die betrekking 
hebben op met name het actieplan 
voor groot onderhoud, zijn bedoeld 
als uitvoering van de motie op dat 
terrein van 18 februari 1982, die mede 
ondertekend is door het lid De Pree. 

Niets meer en niets minder! De 
brief van 10 mei gaf ook een aantal 
extra aandachtspunten van mijn kant 
aan. Als een bewindsman toen hij nog 
kamerlid was een motie heeft inge-
diend, mag men aannemen dat hij nu 
extra zal waken voor de uitvoering 
daarvan. In die sfeer moet de brief 
ook worden gezien. 

Om de reden die ik in eerste termijn 
reeds noemde en die door de Kamer 
ook algemeen is aanvaard, streef ik er 
overigens naar alles te doen om het 
afronden van het meerjarenplan 
stadsvernieuwing zo snel mogelijk te 
doen plaatsvinden. Het tijdschema 
van mijn voorganger was echter 
helaas al niet meer haalbaar op het 
moment dat de wisseling van het 
ministerschap plaatsvond. Uiterlijk 
april of mei had duidelijk moeten 
vaststaan wat het perspectief was ten 
aanzien van de begrotingsmogelijkhe-
den in de komende periode. Dit is 
mede vertraagd door een aantal zaken 
in verband met de kabinetswisseling. 
Dit is te betreuren, maar men kan het 
mij niet aanwrijven. 

Ik geef er de voorkeur aan een 
meerjarenplan stadsvernieuwing met 
een goede budgettaire basis te 
presenteren boven een haastig in 
elkaar gezet stuk vol onzekerheden. 
Dit doe ik mede in het kader van de 
afspraken die gemaakt kunnen 
worden voor de begroting 1983. Het 
ligt niet in mijn bedoeling om, 
vooruit lopend op dit plan, reeds 
maatregelen, groot onderhoud 
betreffend, tot uitvoering te brengen, 
zoals in de motie wordt gesuggereerd. 
Ik zal zeker ook zoveel mogelijk 
wachten op overleg met de Kamer. 

Ik zeg hier echter wel bi j : 'zoveel 
mogelijk'. Ik kan namelijk niet aanne-

men dat de heer Duinker heeft 
bedoeld iedere besluitvorming op dit 
terrein te blokkeren en ook geen 
incidentele maatregelen als zij nodig 
blijken te zijn in het belang van de 
onderwerpen en de activiteiten 
waarvoor hij deze motie heeft inge-
diend, te willen nemen. 

De heer Duinker (PvdA): U mag 
inderdaad niet aannemen dat ik dat 
bedoeld zou hebben. 

Mag ik uit het verhaal opmaken dat 
van een actieplan voor groot onder-
houd, waarbij, zoals u heeft gezegd, 
sprake zal zijn van ontmoediging van 
renovatie op hoog niveau en waarbij 
een lager gesteld woningbouwpro-
gramma ook meer groot onderhoud 
mogelijk zal moeten maken, op dit 
moment geen sprake meer is, maar 
dat u doorgaat met het meerjarenplan 
stadsvernieuwing, waarin een 
paragraaf over groot onderhoud komt 
te staan? 

Minister Nypels: Uw conclusies zijn 
bijna maar niet helemaal terecht. De 
gedachte is niet van de baan. Eerst 
wordt uiteraard in het kader van de 
afweging nagegaan, in hoeverre er 
uitvoering aan kan en moet worden 
gegeven. Zij wordt opgenomen in een 
paragraaf of hoofdstuk van het op te 
stellen meerjarenplan stadsvernieu-
wing. 

De heer De Beer (VVD): Blijft de 
Minister, wanneer hij aan de Kamer 
enige beleidsruimte op dit punt 
vraagt, op het standpunt staan dat het 
ondernemen van enigerlei activiteiten 
ter zake uitsluitend uit 's Rijks kas 
dient te worden betaald en dat er 
geen bijdragen van huurders tegen-
over moeten staan? 

Minister Nypels: Daarop heb ik 
eigenlijk in eerste termijn al geant-
woord. Ik heb aangegeven dat 
onderhoudsactiviteiten huurconse-
quenties kunnen hebben. Ik spreek 
met opzet over 'kunnen', want een en 
ander hangt af van de feitelijke 
huurhoogte. Als de huurhoogte een 
behoorlijk onderhoud mogelijk maakt 
- en dat hoort in principe zo te zijn -
is het uiteraard niet nodig, tot huur-
verhoging over te gaan. 

Als er echter sprake is van achter-
stand, bij voorbeeld omdat de huur is 
achtergebleven, moet in ieder geval 
een aanpassing plaatsvinden, bij 
voorbeeld in het kader van de huur-
harmonisatie. Dit betekent, dat in een 
aantal gevallen huurconsequenties, 
uitgaande van de huidige praktijk, 
onvermijdelijk zijn. 

De mate waarin het doorvoeren de 
regelingen, die zullen worden aange-

kondigd in het kader van het meerja-
renplan stadsvernieuwing, zal leiden 
tot wijziging van de bestaande 
regeling, wordt op het ogenblik 
onderzocht, zodat ik daarover thans 
geen details kan meedelen. 

De heer Duinker (PvdA): Mijn laatste 
vraag op dit punt luidt: kan de 
Minister toezeggen, dat het uitbrengen 
van en de voortgang met het meerja-
renplan stadsvernieuwing niet 
worden vertraagd door het er op deze 
manier in onderbrengen van de 
paragraaf over het groot onderhoud? 

Minister Nypels: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik kan dat niet toezeggen. De heer 
Duinker moet wat dat betreft niet de 
verwijtende vinger naar mij uitsteken, 
want ik heb het probleem niet veroor-
zaakt. Er is in Nederland een gigantisch 
probleem op het gebied van het 
inhalen van het achterstallig onder-
houd. Dat probleem heb ik niet 
veroorzaakt, maar dat is er eenvoudig. 
Het moet zorgvuldig geanalyseerd 
worden - die analyse is ten dele al 
aan de gang - bij de totstandkoming 
van het meerjarenplan stadsvernieu-
wing. 

Het is niet mogelijk dat stadsvernieu-
wingsplan te presenteren en daarbij 
het groot onderhoud buiten beschou-
wing te laten; ik geloof ook dat 
niemand dat wi l . Die twee zaken 
behoren onverbrekelijk bij elkaar. 
Gebleken is, met name bij de behan-
deling van de begroting en bij de 
verdediging van de motie, die op dat 
terrein voorgesteld is, dat in het 
verleden het groot onderhoud 
onvoldoende aandacht heeft gekregen. 
Een en ander moet goed worden 
uitgezocht, hoewel al een paar zaken 
duidelijk zijn. Het is mogelijk, dat wi j 
daarbij nog op onvoorziene problemen 
stuiten. 

Ik kan dus niet toezeggen, dat het 
opstellen van plannen op het terrein 
van groot onderhoud geen vertraging 
kan oplopen, want de feitelijke 
analyse kan problemen opleveren. Ik 
kan alleen toezeggen, dat er geen 
extra problemen zullen ontstaan in 
vergelijking met de zaken, die reeds in 
gang zijn gezet, want wij gaan daar 
gewoon mee door. Extra complicaties 
worden daar niet aan toegevoegd. De 
complicaties, die er zijn, zullen wi j 
proberen op te lossen. 

Vervolgens wil ik nog wat zeggen 
over de laatste motie, die ik voor mij 
heb liggen. Deze motie betreft een 
moeilijk onderwerp. Zij gaat namelijk 
over de huurharmonisatie ineens bij 
leegstaande woningen. Ik heb uit de 
heroverweging van deze maatregel 
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Nypels 

door de Raad van de Volkshuisvesting 
zo uitvoering geciteerd, omdat ik de 
motieven van de raad onderschrijf en 
omdat ik die motieven stuk voor stuk 
essentieel vind. 

De heer Brokx vroeg of ik deze 
maatregel niet in het belang vind van 
de financiering van de volkshuisves-
t ing. Ik heb in eerste termijn over de 
opbrengst van een dergelijke maatre-
gel gesproken en daarbij aangegeven 
dat de raming daarvan vrij arbitrair is. 
De opbrengst is beperkt. Ik realiseer 
mij echter goed, dat in de huidige 
precaire situatie waarin de financie-
ring van de volkshuisvesting verkeert, 
alle beetjes kunnen helpen. 

Ik meen dat niettemin een herover-
weging wel op haar plaats is. 

De aanneming van de motie van de 
heer Brokx moet ik derhalve ontraden. 
Ik zal mij echter neerleggen bij de 
meerderheid van de Kamer. Over de 
mogelijkheden om op een snelle wijze 
tot een huurharmonisatie ineens met 
een regeling te komen, wi l ik het 
volgende opmerken. Op dit moment 
zijn die mogelijkheden er niet zonder 
meer. Wij moeten wat dat betreft 
letten op wat er op het ogenblik is 
vastgelegd in artikel 17 van de 
Huurprijzenwet. 

De Raad voor de Volkshuisvesting 
heeft in zijn negatieve advies over de 
verplichte huurharmonisatie ineens, 
ook gewezen op de samenhang met 
de overige onderdelen van het advies 
met betrekking tot artikel 17. In mei 
jongstleden is door mijn ambtsvoor-
ganger het wetsontwerp bij de Kamer 
ingediend om dit artikel te wijzigen. Ik 
ben van mening dat, indien de Kamer 
zou vasthouden aan de invoering van 
de verplichte toepassing van de 
huurharmonisatie ineens, deze 
invoering niet moet vooruitlopen op 
de wetswijziging. 

Het huidige artikel 17 houdt in, dat 
de optrekking ineens van de huur 
door de verhuurder, moet worden 
gemeld aan de huurcommissie. Deze 
commissie moet dan de onderhouds-
toestand controleren en bezien of de 
huur niet te hoog is opgetrokken. 
Wanneer door invoering van een 
verplichting enige tienduizenden 
meldingen extra per jaar bij de 
huurcommissies binnenkomen, zullen 
deze commissies die toch al sterk 
overbelast zijn volstrekt verstopt 
raken. 

Ik vind dat een onjuist beleid. Zo de 
verplichting van de huurharmonisatie 
ineens er moet komen, dan moet dat 
gepaard gaan met een goede admini-
stratieve afwikkeling bij de huurconv 
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missies. Daartoe moet eerst de wet 
zijn gewijzigd. Een wijziging houdt 
dus in, dat een meldingsplicht voor de 
verhuurder vervalt, maar dat de 
huurder een uitspraak van de huur-
commissie zal vragen. De verwachting 
is dat dit slechts voor een deel van de 
huurders zal gelden. 

De heer Brokx (CDA): Als ik het goed 
begrijp, zegt de Minister dat hij de 
aanneming van de motie ontraadt. 
Niettemin zal hij zich neerleggen bij 
een meerderheidsuitspraak van de 
Kamer. Dat is aardig. Hij zegt echter 
dat dit niet kan door een dwingende 
aanwijzing aan de verhuurders 
- gemeente en woningbouwcorpora-
ties - op grond van het Besluit 
toegelaten instellingen of op grond 
van het Besluit geldelijke volkshuisves-
t ing, dan nadat eerst artikel 17 op dat 
punt is gewijzigd. Ik ben zo vri j — ik 
heb niet zo veel juridische assistentie 
als de bewindsman - daaraan te 
twij felen. 

Wellicht heeft hij gelijk als hij zegt 
dat het fraaier is. Het kan naar mijn 
smaak wel en ik beoog dit ook. Ik vind 
het helemaal niet onredelijk dat men 
daarop vooruit loopt en dat bij de 
wijzigingen van de wet, die overigens 
aan de orde zijn, dit aspect in de 
overweging wordt meegenomen. Dat 
er tienduizenden meldingen zouden 
komen bij de huurcommissie, is een 
beetje in strijd met de adviezen van 
de RAVO, waaraan hij zich bindt. Hij 
zegt immers dat de aantallen zeer 
beperkt zullen blijven. 

Minister Nypels: Wat de laatste 
opmerking van de heer Brokx betreft, 
wi js ik erop dat gaat om het totale 
werk van de huurcommissies waar dit 
een onderdeel van is. Met de opmer-
king van de heer Brokx, dat een 
maatregel om een huurharmonisatie 
ineens verplicht te stellen, geëffectu-
eerd kan worden, ben ik het eens. Het 
kan op dit moment wel. Ik heb ook 
niet betoogd dat dit anders zou zijn. 
Het is zeker mogelijk. 

Waar ik voor heb wil len waarschu-
wen is, dat als dit gebeurt op een 
moment dat artikel 17 van de Huurprij-
zenwet nog niet is gewijzigd volgens 
het voorstel van mijn ambtsvoorgan-
ger, dat er dan een risico bestaat van 
een ontwrichting van het werk van de 
huurcommissies. Daarom zeg ik, op 
grond van signalen uit de praktijk, van 
mensen die met de uitvoering zijn 
belast en die mij daar nadrukkelijk op 
hebben gewezen, dat het zeer gewenst 
is dat eerst het probleem van de 
meldingsplicht wordt opgelost door 
deze af te schaffen. Dit voorkomt dat 
de huurcommissies overbelast raken. 

Woningbouw 
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De heer Brokx (CDA): Ik zal de 
Minister een suggestie doen. Mis-
schien kunnen via de '1%-pot' van de 
ambtenaren nog wat tijdelijke krachten 
bij de huurcommissies aan het werk 
blijven. Op die manier ontvangt de 
Minister toch het nodige geld. 

Minister Nypels: Dat is een buitenge-
woon nuttige suggestie. Ik zal haar in 
gedachten houden en wellicht eens 
bespreken met de Minister van 
Binnenlandse Zaken. Dat neemt 
echter niet weg dat ik de Kamer wi l 
attenderen op dit probleem. Ik zou het 
betreuren als die motie wordt aange-
nomen, hoewel ik bereid ben haar in 
geval van aanneming uit te voeren. 

De heer Brokx heeft ook gevraagd 
naar mijn standpunt over de huurhar-
monisatie als zodanig. Ik wi l dat graag 
geven hoewel de huurharmonisatie 
als zodanig bij deze kwestie niet aan 
de orde is. Ik wi l er niet aan voorbijgaan 
dat de huurharmonisatie voor vele 
huurders een uiterst pijnlijke zaak is. Ik 
ben wel tot de conclusie gekomen dat 
in het huidige beleid de huurharmoni-
satie onvermijdelijk is. Bovendien 
bergt het een element van rechtvaar-
digheid in zich. Op dit moment is nog 
steeds sprake van grote verschillen in 
huurlasten voor mensen die in 
gelijkwaardige woningen wonen. 

Op grond daarvan is de huurharmo-
nisatie een principieel juiste zaak. 
Bovendien is zij economisch noodza-
kelijk. Mijn uitgangspunt is de passage 
in het regeerakkoord van augustus 
jongstleden, waarin een huurharmoni-
satie van ongeveer acht jaar werd 
voorgesteld. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: ik stel voor, aan het 
eind van de vergadering over de 
tijdens de behandeling ingediende 
moties te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de brief van de 
Minister van Economische Zaken over 
het zogenaamde 'gentlemen's 
agreement' met Shell en Esso 
(17 100-XIII, nr. 126) en van: 

de motie-Van der Hek over verster-
king van het gentlemen's agreement 
(17 100-XIII, nr. 129); 

de motie-van der Spek en Willems 
over nationalisatie van de NAM en de 
Gasunie (17 100-XIII, nr. 130). 
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Minister Terlouw: Mijnheer de 
Voorzitter! De gisteren gestelde 
vragen en gemaakte opmerkingen zijn 
te verdelen in drie hoofdgroepen. 

In de eerste plaats is gevraagd om 
meer uitleg, verheldering en precise-
ring. Hoe is het met de WIR? Wat zijn 
de criteria ten aanzien van het 
buitenland? Hoe is de situatie rond de 
externe verificatie? Hoe is de situatie 
rond de toerekening van research? 

In de tweede plaats hebben diverse 
kamerleden gevraagd naar concrete 
bijzonderheden over de voortgang 
van het investeringsprogramma. Hoe 
is de stand van zaken bij de diverse 
projecten? Hoe wordt het wegvallen 
van het investeringsproject Moerdijk 
opgevangen? Hoe is het gesteld met 
de fasering? Wat is de situatie rond de 
scheepsbouw? 

In de derde plaats zijn opmerkingen 
gemaakt over de merites van het 
gentlemen's agreement als zodanig. 
Op dat punt is een tweetal moties 
ingediend. 

Ik wi l graag op de drie groepen 
vragen ingaan, waarbij ik het derde 
punt iets terughoudender behandel 
omdat wi j daarover in februari 
uitvoerig van gedachten hebben 
gewisseld. 

Het is duidelijk dat de standpunten 
in de Kamer niet gelijk luiden. 

Er zijn er ook die er wel vertrouwen 
in hebben en die het gentlemen's 
agreement als een gegeven beschou-
wen. Zoals men uit mijn brief heeft 
kunnen lezen, ben ik van mening dat 
een constante lijn moet worden 
gevolgd. Ondanks de gril l igheid van 
het winstbeeld doet men er volgens 
mij beter aan, een vastgesteld en in 
wezen waardevol investeringsplan 
door te zetten. 

In de gesprekken die met Shell en 
Esso zijn gevoerd, is mij gebleken 
- overigens niet verrassend - dat het 
moeilijk is om alles tot in de puntjes 
te regelen. Mevrouw Beckers viel over 
de term gentlemen's agreement, zoals 
zij dezer dagen over meer termen is 
gevallen. Eigenlijk is het een heel 
goede term, want - mits goed 
uitgevoerd - , houdt een gentlemen's 
agreement in, dat er ruimte moet zijn 
voor vertrouwen. Een gentlemen's 
agreement wordt alleen gesloten over 
dingen die contractueel niet goed zijn 
te regelen en waarbij er ruimte moet 
zijn voor het op elkaar aan kunnen. De 
investeringsprojecten zijn zo verschil-
lend van aard en het winstbeeld is zo 
grill ig dat het erg moeilijk is om alles 
tot in de puntjes gedetailleerd te 
regelen. 

In verband met de verificatieproce-
dure heeft de heer Engwirda gevraagd 
waarom ik niet zelf een accountant 
aanwijs. Dat is een kwestie van 
doelmatigheid. Het lijkt mij doelmatig 
om een accountant aan te wijzen die 
het bedrijf kent. Het moet natuurlijk 
wel een externe en onafhankelijke 
accountant zijn. Er is thans overleg 
gaande tussen mij en de betrokken 
bedrijven over de te verstrekken 
opdracht. Bij die opdracht zal ook 
tabel 1 worden betrokken. De Kamer 
krijgt in de toekomst dus de beschik-
king over gewaarmerkte gegevens 
voor investeringen. 

De heren Van der Spek en Bakker 
hebben gesproken over de 'duistere' 
uitgangspunten en het mechanisme 
van de gaswinst. Zij besteedden 
aandacht aan het ongecontroleerd 
doorleiden buiten Nederland om, van 
winsten van Esso naar Amerika. Ik 
geloof dat dit niet zo is. Via DSM en 
de Gasunie kennen wi j het gasgebeu-
ren goed. De financiële regelingen zijn 
bekend. Wij doen zaken met zowel 
Esso-Nederland als met Esso-Holding 
Company Holland. De scheiding 
daartussen is rationeel-organisato-
risch, niet versluierend. 

De heer Van der Hek heeft over de 
WIR gezegd, dat de raming wel erg 
laag was. Dat ben ik met hem eens; 
de raming is wellicht wat conservatief. 
Ik heb er namelijk geen behoefte aan 
om royaal toeslagen in het vooruitzicht 
te stellen; ik wi l liever eerst kijken hoe 
dat minimaal kan. Het gaat meer om 
het feit, dat de WIR wordt afgezonderd. 
De heren Van der Spek en Bakker 
vroegen of daar overeenstemming 
over is, terwij l de heer Van der Spek 
tevens vroeg wat het woordje 'mede' 
dan betekent. 

Ik hecht uiteraard meer waarde aan 
een finale beoordeling, exclusief de 
WIR, dan de oliemaatschappijen dat 
doen. Zo zie ik mijn eigen verantwoor-
delijkheid in dezen. Natuurlijk hebben 
de oliemaatschappijen getracht, zich 
daartegen te verzetten en hebben zij 
beweerd, dat het geven van premies 
een normale zaak is, die moet worden 
meegeteld. Ik ben het daarmee niet 
eens. Ik vind dat premies moeten 
worden afgezonderd, want bijdragen 
van de Staat kun je moeilijk als 
investeringen beschouwen. Ook 
zonder die WIR-premies mee te tellen, 
wordt voldaan aan de verplichtingen. 
Het heeft dus eigenlijk niet veel zin 
om het daarover precies eens te 
worden. Ik heb in die brief geschreven, 
hoe ik dat zie. Bij de finale beoordeling 
zullen de oliemaatschappijen daarmee 
rekening moeten houden. 

Over de research zijn kritische 
vragen gesteld, of dat nu wel of niet 
meetelt en hoe het wordt toegerekend. 
De heer Bakker vroeg wat casuïstiek 
was. Zoals ik in de brief heb geschreven 
worden alleen gebouwen en installa-
ties in Nederland als zelfstandige 
investering beschouwd. Salarissen 
worden zeer restrictief bejegend; zij 
worden dus in feite niet toegerekend. 

Ik denk - en daarom is er de kwestie 
van de casuïstiek - , dat het een 
tikkeltje al te rigide is om te zeggen 
dat voor alle investeringsprojecten 
altijd geldt dat research niet meegeteld 
kan worden. Bij de Esso-kolenvergas-
ser, bij voorbeeld, is toerekening van 
salarissen feitelijk wel evident. Die 
kolenvergasser staat in de tabel voor 
f525 mil joen, terwij l daar feitelijk al 
voor f1310 miljoen wordt uitgegeven. 
Omdat ik vind dat het een tikkeltje te 
rigide is om te zeggen dat zoiets nooit 
mag worden gerekend, terwij l het 
soms absoluut van belang kan zijn dat 
dit soort uitgaven wel worden 
gedaan, heb ik gezegd dat enige 
casuïstiek wat dat betreft wat ruimte 
zou moeten geven. 

De heer Bakker (CPN): U pakt daar 
meteen een vrij opmerkelijk punt uit: 
Eén van de nieuwe projecten, ten 
aanzien waarvan u vindt dat de 
personeelskosten toegerekend 
kunnen worden. Ik zou wel wil len dat 
u — dat zult u hier nu niet kunnen -
voor ons het hele lijstje afloopt. 
Volgens mij zijn het namelijk voor een 
zeer groot deel nieuwe projecten. Ik 
wil ook graag, dat u dan aan ons 
vertelt wat er volgens u wel onder die 
toerekening van personeelskosten 
gaat vallen en wat niet. Ik denk 
namelijk dat u ingevolge die redene-
ring eigenlijk bij al die projecten een 
belangrijk deel researchuitgaven voor 
personeel zult betrekken. 

Minister Terlouw: Neen, dat is niet 
het geval. Voor de bedragen zoals die 
hier staan, geldt dat alleen gebouwen 
en installaties ten behoeve van de 
research zijn opgenomen. 

De heer Bakker (CPN): Zodra echter 
iets van de kolenvergasser aan de 
orde komt, zegt u dat u daar de 
personeelskosten bij op kunt tellen. 

Minister Terlouw: Neen, ik meld het 
alleen apart; het staat er ook in de 
voetnoot bij. Het is opgenomen voor 
f525 mil joen, maar er zal f 1310 
miljoen voor worden uitgegeven. Het 
staat dus voor een veel lager bedrag 
opgenomen dan eraan wordt uitgege-
ven als de research wordt meegeteld. 
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Terlouw 

De heer Bakker (CPN): U pikt dit ene 
punt eruit om aan te geven dat u 
boven de uitgaven voor gebouwen en 
installaties uitkomt. Daarom geeft u 
dit ene voorbeeld. U zegt daarbij dat 
de casuïstiek inhoudt dat u dan, zoals 
in dit voorbeeld, rekening houdt met 
reeds uitgegeven posten die voor een 
belangrijk deel personeelskosten 
zullen zijn. Mijn vraag is dan: hoe 
geldt dat voor al die andere elementen? 
Shell en Esso zullen waarschijnlijk ook 
uitrekenen dat hun werkelijke uitgaven 
veel hoger zijn dat het bedrag dat zij 
hier opgeven. 

Minister Terlouw: Met de casuïstiek 
en het even buiten haakjes noemen 
van de hoge researchkosten bedoel ik, 
dat het in uitzonderlijke gevallen, als 
de researchkosten zeer hoog zijn, niet 
uitgesloten is dat daarmee enigszins 
rekening wordt gehouden. Nogmaals, 
die kosten staan tot heden buiten 
haakjes, dus niet in de tabel. Zij 
worden alleen maar in de voetnoot 
vermeld. 

In de andere projecten is bij mijn 
weten geen research opgenomen in 
de vorm van personeelskosten. Het 
gaat daarbij alleen maar om investe-
ringen in gebouwen. De zin waarnaar 
de heer Bakker heeft gevraagd, 
betekent dat ik het niet redelijk vind 
om te zeggen, dat onder alle omstan-
digheden de kosten van research, 
behalve die met betrekking tot 
gebouwen, niet mogen worden 
meegeteld. Ik zou dan enigszins 
casueel te werk wil len gaan. Als regel 
doe ik dat niet, maar ik wil de deur 
niet helemaal dichtsmijten. 

De heer Bakker (CPN): Dat begrijp ik. 
Daarom liep ik naar de interruptiemi-
crofoon. 

Minister Terlouw: U kent mijn 
standpunt dus. Wellicht bent u het 
daarmee niet eens, maar het is wel 
mijn standpunt. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
der Hek heeft gezegd met betrekking 
tot de rente, dat het liquiditeitsvoordeel 
door gemis aan parallellie door de 
oliemaatschappijen in hun zak kan 
worden gestoken en dat het zeer 
onduidelijk is in hoeverre daar 
bouwrentenadelen tegenover staan. 
De heer Bakker heeft toen bij interrup-
tie gezegd, dat bouwrente normaal 
gesproken in de projecten is opgeno-
men en dat het dus vreemd is, als die 
tegen elkaar worden weggestreept. In 
de investeringsbedragen die in de 
desbetreffende tabel staan, is de 
bouwrente niet opgenomen. 

Ik ben het met de heer Bakker eens 
dat het een normaal deel van een 
investering is, maar het is in deze 
bedragen niet opgenomen. Op het 
moment dat - wi l ik enigszins redelijk 
handelen - wi j dat liquiditeitsvoordeel, 
dat ontstaat omdat de inkomsten 
eerder komen dan het kapitaal wordt 
geïnvesteerd, gaan aftrekken dan gaat 
men die bedragen ophogen met de 
bouwrente. Het is in het nadeel van 
de Staat als je dat doet. Daarom heb 
ik gezegd: laten wi j dat nu allemaal 
maar als te ingewikkeld beschouwen 
en het allebei niet opnemen. 

Wat het grootonderhoud betreft 
heeft de heer Bakker gevraagd 
waarom je dat zou meenemen. De 
heer Van der Hek zei dat het om 
nieuwe investeringen gaat. Dat is een 
discussie die wi j in maart al hebben 
gevoerd. Het gaat om de totale 
investeringen tegenover de totale 
winst. Groot onderhoud zit niet in de 
tabel. Vanzelfsprekend hebben de 
oliemaatschappijen bepleit dat groot 
onderhoud wel in de tabel zou zitten, 
maar ook daarop heb ik gezegd dat 
wij dat niet doen, omdat dit te 
ingewikkeld en niet te onderscheiden 
wordt. 

Het is dus zo dat op de vier punten 
die ik noem, zowel het groot onder-
houd, als de rente, als de research, als 
de WIR, alles naar de Staat is toegere-
kend. Van inpakken is dan ook geen 
sprake. Ik denk dat de heren Helfrich 
en Van Duivenboode enigszins 
verwonderd zouden zijn als zij dat 
hoorden, want er is zeer hard onder-
handeld en het resultaat is dat al deze 
dingen - voor zover je dat kunt 
regelen - in het voordeel van de Staat 
zijn geregeld. 

De heer Van der Spek heeft gevraagd 
wat een aanvaardbare betrokkenheid 
is van Nederlandse bedrijven. Het is 
onmogelijk om dat op een percentage 
vast te prikken. Verleden jaar septem-
ber in mijn eerste onderhandelingen 
met de oliemaatschappijen heb ik hier 
wel een nogal zwaar punt van gemaakt. 
Ik heb toen gezegd, dat de waarde 
van het gentlemen's agreement voor 
een groot deel afhangt van de mate 
waarin Shell en Esso mij kunnen 
helpen om industriepolitiek te voeren. 
Dat heb ik in februari in de Kamer ook 
gezegd. Shell en Esso moeten mij 
helpen om de Nederlandse industrie 
niet alleen in te schakelen maar ook 
drijfveren te geven; mogelijkheden 
om dingen te ontwikkelen. 

Ik zal goed luisteren naar mijn 
directeur-generaal Industrie die 
periodiek overleg voert met Shell en 
Esso. Hij kent de toeleveranciers en is 

in gesprek met de regio's. Wij zullen 
erop toezien dat daar gebeurt wat ik 
nodig vind, met natuurlijk de kantte-
kening dat Nederland niet alles kan, 
dat Nederland in ieder geval niet alles 
concurrerend kan. Wat dat betreft 
moet je redelijk blijven. 

De heer Van der Spek (PSP): Met als 
consequentie dat projecten waar die 
bijdrage van de Nederlandse industrie 
naar de mening van de Minister te 
gering is, dan ook niet worden 
meegeteld. 

Minister Terlouw: Ik zou liever 
zeggen, dat als mij blijkt dat opdrach-
ten voor projecten, die naar mijn 
oordeel of het oordeel van mijn 
directeur-generaal Industrie, door een 
Nederlands bedrijf prima concurrerend 
zouden kunnen worden uitgevoerd 
- als het eerder was gemeld bij 
voorbeeld - niet naar een Nederlands 
bedrijf gaan, dan zal er een pittig 
woordje met de oliemaatschappijen 
worden gesproken. Dan hoef je niet 
direct het gentlemen's agreement te 
schrappen, maar dan wordt er wel 
een pittig woordje gesproken of dat 
niet anders kan. Ik denk niet dat je 
verder kunt gaan dan het volgen van 
de gebeurtenissen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn en de 
heren Engwirda, Van Aardenne en 
Van der Hek hebben erop gewezen 
dat het bij projecten in het buitenland 
natuurlijk niet gaat over participatie 
van Nederlandse bedrijven, maar 
om de bijdrage van zo'n project aan 
het energiebeleid in Nederland of om 
de economische bijdrage aan Neder-
land. Daar ben ik het volstrekt mee 
eens. Ik heb desalniettemin in de 
brief opgenomen dat ik participatie van 
een Nederlands bedrijf wi l . Dit is meer 
als controlemiddel bedoeld dan als een 
afzonderlijk criterium. 

De heer Gerritse en de heer Van der 
Hek hebben gevraagd wat er allemaal 
in zit aan buitenlandse projecten. In 
de tabellen zit nu alleen het project in 
Columbia. Dat zat er al vanaf 1980 in. 
Dat gaat om 1500 miljoen gulden. Dat 
project voldoet aan de criteria - dat 
zeg ik tot de heer Engwirda - dat het 
moet bijdragen aan de energievoorzie-
ning in Nederland. Ik heb in de Kamer 
een aarzeling voor toekomstige 
projecten geproefd. Ik deel die 
aarzeling en het is ook daarom dat het 
zich binnen redelijke grenzen moet 
bewegen. Wij kunnen absoluut niet 
hebben dat de helft van de projecten 
zich in het buitenland gaat afspelen. 
Dat zou bepaald niet in de geest van 
het gentlemen's agreement zijn. 
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Ik heb gesproken met Shell en Esso. 
In de brief die nu aan de orde is, vindt 
men als weerslag van die gesprekken 
een aantal zaken nader geregeld. Ik 
ben daarop zojuist nog even inge-. 
gaan. Het is van grote betekenis 
geweest, te komen tot regelingen die 
niet alleen helder, maar ook operatio-
neel zijn. Zoekend naar een dergelijke 
regeling zijn wi j gekomen tot de 
constructie van relatief eenvoudige 
tussentijdse ijkingen en een meer 
subtiele, nauwkeurige en complete 
afweging aan het einde van een 
periode van vijf jaar. Het voordeel 
hiervan is dat een tussentijdse ijking 
vlot kan verlopen - behalve als er iets 
evident fout zit, want dan wordt er 
ingegrepen - en dat zij het parlement, 
het ambtelijk apparaat en betrokken 
bedrijven niet al te zeer behoeft te 
belasten. 

De opzet van zo'n tussentijdse ijking 
is als volgt. Shell en Esso rapporteren 
per brief over de voortgang van hun 
investeringsplannen en over de 
realisering van die plannen. In 
tegenstelling tot de tot dusver 
gevolgde procedure ontvang ik nu 
ook rapporten van externe accoun-
tants, die de investeringsuitgaven 
moeten bevestigen voor de jaren 
waarop de rapportage betrekking 
heeft. De rapporten van externe 
accountants moeten ook een indruk 
geven van de al aangegane committe-
ringen. Op basis hiervan maak ik mijn 
eigen rapportage aan de Kamer, 
volgens in de brief aangegeven 
definities. Er ontstaat dan een beeld, 
zoals in tabel 1 van de brief. 

Dat is dus een tabel met opzettelijk 
enigszins beperkte definities, zonder 
rentesubtiliteiten en groot onderhoud. 
Wat de research betreft omvat de 
tabel dan alleen gebouwen en 
installaties. De bijdragen zijn inclusief 
WIR-premies, maar er wordt wel 
steeds een seperate schatting van 
WIR-premies toegevoegd. De tabel zal 
zijn tot stand gekomen na een 
toetsing aan de hand van de vraag, of 
de Nederlandse economische struc-
tuur in de energiehuishouding 
bevredigend is gediend. 

De hoogwaardigheid van de 
bijdrage weegt hierbij uiteraard mee. 
Tot de tussentijdse rapportages 
behoort ook steeds een raming van 
de NAM-gaswinst. In de finale 
afweging - w i j schrijven dan ult imo 
1984 of begin 1985 - wordt het 
gentlemen's agreement voor de 
eerste periode afgerond. Er is dan een 
helder inzicht in de investeringsinspan-
ningen en de gaswinsten, ontdaan 
van menselijke ramingsfouten en 
bevestigd door een compleet accoun-
tantsrapport. 

Er liggen dan WIR-premieschikkin-
gen. De hardheid van moeilijk weeg-
bare rentefactoren is dan aanzienlijk 
vergroot. Op dat moment kan een 
integrale beoordeling van alle grote 
en kleine elementen in hun onderlinge 
samenhang plaatsvinden. Zo'n type 
beoordeling past mijns inziens ook 
het beste in de geest van het gentle-
men's agreement. 

Mevrouw Beckers en de heer 
Gerritse vragen of er nog kan worden 
bijgestuurd in die finale afweging; is 
men dan niet te laat? Men moet 
bijsturen als blijkt dat het onderweg 
fout gaat, dus als het evident is dat 
een investeringsproject niet doorgaat 
en dat er niets voor in de plaats komt. 
Men moet dus bijsturen als er aanzien-
lijke fouten worden gemaakt. Aan het 
eind van de periode moeten wi j een 
afweging maken. 

Wij moeten ons dan afvragen, of er 
is gebeurd wat de bedoeling was. Wij 
moeten dan bekijken, of de winst-
stroom nog vloeit. Wanneer je op dat 
moment kunt constateren dat het niet 
is gebeurd naar onze wensen, dan 
moeten wi j de zaak stoppen en een 
nieuwe regeling maken. Je kunt ook 
constateren dat het goed gaat en dat 
wi j moeten doorgaan. Ik houd er in 
ieder geval vertrouwen in. 

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp dat de Minister 
zegt dat bij zo'n finale afrekening 
eventueel overwogen kan worden, of 
het staatsaandeel moet worden 
vergroot of dat wi j een andere 
maatregel moeten nemen. De Minister 
heeft dan een machtsmiddel in 
handen. Laat ik het maar even zo 
platvoers zeggen. Welke machtsmid-
delen heeft de Minister bij zo'n 
tussentijdse ijking? 

Minister Terlouw: Als bij zo'n tussen-
tijdse ijking blijkt dat het gentlemen's 
agreement niet naar behoren wordt 
uitgevoerd - men moet dan natuurlijk 
niet op iedere slak zout leggen -
doordat bij voorbeeld de investerings-
projecten niet van de grond komen of 
de bedragen niet worden gehaald, 
dan kan men tussentijds hetzelfde 
doen als men doet na de afronding. 
Het lijkt mij onverstandig dat ieder 
half jaar of welke periode dan ook 
alles tot in details wordt bekeken. De 
procedure die ik voorstel, geeft 
voldoende inzicht in de uitvoering van 
het gentlemen's agreement. 

Zij vormt ook een niet te zware 
belasting voor alle betrokkenen. Als dit 
eerste deel is afgerond, kan er een 
heel grondige en fundamentele ijking 
komen. Er kan dan tevens een 
fundamentele beslissing worden 
genomen over een volgende periode. 

De tweede groep vragen gaat over 
de concrete voortgang. Voor zover het 
mogelijk is, wi l ik trachten deze 
vragen te honoreren aan de hand van 
ontvangen rapportages en discussies 
met de desbetreffende bedrijven. 
Eerst wi l ik wijzen op tabel 2 uit de 
brief van 23 februari j l . Dit is een tabel 
met kapitaaluitgaven voor onder 
andere 1980, 1981 en 1982. Het zijn 
goeddeels gerealiseerde betalingen in 
die jaren. 

Eerst wi l ik een opmerking maken 
over de projecten. Bij grote projecten 
gaat een aanzienlijke hoeveelheid 
inspanning, kracht en t i jd, zitten in de 
voorbereiding. Voor de buitenwereld 
is dit voorbereidend werk grotendeels 
onzichtbaar. Hierbij kan men denken 
aan vergelijkende studies ten behoeve 
van de proceskeuze, aan uitvoerings-
planning met een opstelling van een 
projectschema, aan het rangschikken 
en evalueren van hulpbronnen en aan 
de selectie van de hoofdaannemer. 

Hiernaast is er de zeer bewerkelijke 
werkvoorbereiding, uitmondend in 
een ontwerp specificatie en projectbe-
groting. Bij elkaar zijn dit dikke 
boekwerken van duizenden pagina's. 
Ook is er nog het regelen van de 
coördinatieprocedure. De hoofdaanne-
mer maakt dan gedetailleerde ontwer-
pen. De offerte-aanvrage wordt 
gereedgemaakt. De eerste concreet 
zichtbare activiteiten kunnen dan 
starten, zoals het uitzetten van de 
bouwplaats, grondboringen, funderin-
gen en dergelijke. Dit was hetgeen ik 
wilde zeggen over de voorbereiding. 

Hoe is het nu met de in de brief 
genoemde projecten? Ik begin met 
Esso. Er wordt duidelijk voortgang 
gemaakt met de realisatie van het 
grote flexi-cokerproject van Esso, 
zowel wat de vergunningenprocedu-
res, de recrutering van personeel als 
de ontwikkeling van een markt voor 
restprodukten betreft. De detail 
ontwerpfase door de hoofdaannemer, 
Fluor Nederland, zal naar verwachting 
in juli starten. Het grondonderzoek op 
de bouwplaats, uitgevoerd door een 
Nederlands bedrijf, is gereed. De 
eerste fase van een aanpassing van 
kantorencomplexen op het terrein van 
de raffinaderij aan de hand van 
studies van het bouwcentrum en 
TH-Twente is uitgevoerd. 

lnkoop- en constructieactiviteiten 
vangen aan begin 1983. De eerste 
paal wordt rond juni 1983 geslagen. 
De 'pilot-plant' van Esso voor kolen-
vergassing verkeert in de projectont-
wikkelingsfase. Er wordt intensief 
gewerkt aan het procesontwerp. 
Grondmechanica B.V. is in februari j l . 
met het grondonderzoek gestart. De 
Hinderwetvergunningsaanvrage is 
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ingediend. Deze is voorbereid door 
Tebodin. Eind 1982 is goedkeuring te 
verwachten. TNO en andere organisa-
ties zijn doende met een onderzoek 
naar het hergebruik van de as. 

De bouw van de OXO-alcoholenfa-
briek van Esso is voor 60% gereali-
seerd. Alle materialen en diensten zijn 
besteld en/of geleverd. De fabriek zal 
gereed zijn op 1 december van dit 
jaar. De arbeidsbezetting van de 
permanente organisatie is vastgesteld. 
Voorbereidingen voor het opstarten 
zijn begonnen. 

Ten aanzien van de gas- en ol iewin-
ning door Shell en Esso beide via de 
NAM kan ik wijzen op het feit dat de 
NAM op het ogenblik exploratieborin-
gen verricht in de 'offshore' met het 
tempo van drie per maand. De 
produktieboringen belopen hiervan 
een veelvoud. In de loop van dit jaar 
wordt het K7-project in gebruik 
genomen. Voor de door in NAM in 
Emmen te bedrijven gasontzwave-
lingsinstallatie is de vergunningspro-
cedure gestart. Voor het zeer omvan-
grijke F3-project zit de NAM in de 
startblokken. 

Het wachten is op de winningsver-
gunning en de vergunning voor de 
aanlanding van de pijpleiding. De 
eerste ontwerp-opdrachten zijn uitge-
geven. Een aanzet is gegeven voor de 
opzet van een grote 'offshore' basis. 
Hiervoor zijn terreinen in Velsen 
aangekocht. Recent is de produkttanker 
voor de Shell te water gelaten. De 
tweede volgt binnenkort. In Amsterdam 
is in mei het nieuwe gebouw van Shell 
Chemie Development Laboratory 
geopend. Ook in mei werd de magnesi-
umoxydefabriek geopend in Veendam. 
In Europoort is de voorbereiding van 
een warmtekrachtinstallatie op kolen 
zover, dat Shell deze in de tweede helft 
van dit jaar in werking kan stellen. 

Ik kom bij de kwestie van het 
Moerdijkproject van Shell. Dit project 
is vervallen. De heren Van der Hek en 
Engwirda hebben gevraagd hoe dit 
gat moet worden opgevuld. De 
beslissing is heel recent. Shell heeft er 
lang over nagedacht. Shell kon niet 
direct zeggen hoe dit gat moest 
worden opgevuld. Ik heb er natuurlijk 
uitvoerig over gesproken. Ik ga er, na 
de verzekering die Shell mij heeft 
gegeven, van uit dat Shell het eerder in 
de brief van 23 februari j l . genoemde 
bedrag van 8200 mil joen gulden weer 
'volmaakt'. 

Dat is de bedoeling. De heer Van 
der Hek heeft ook nog gevraagd hoe 
het in het algemeen zit met kolenver-
gassingsprojecten in de wereld. In de 
commissie hebben wi j er vanmorgen 
ook even over gesproken. Talloze 

projecten voor diversificatie van het 
energiebeleid zijn gestagneerd, 
uitgesteld, gestopt, op de lat geschre-
ven of op de lange baan geschoven. Ik 
ken geen enkel ander kolenvergas-
singsproject dan dat van Esso. Ook 
ti jdens mi jn reis in Amerika heb ik 
gehoord dat praktisch alles is wegge-
schrapt. Ook de teerzandprojecten zijn 
praktisch alle verdwenen, alleen 
Union Oil zet bij mijn weten nog een 
project voort en is daarbij al 25 jaar 
bezig met onderzoek. 

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l de Minister even een 
precisering vragen. Volgens de 
redenering van de Minister zijn de 
uitgaven voor het Moerdijk-project al 
aanzienlijk geweest voordat het 
project wordt gerealiseerd. Tellen die 
mee in het geheel van de bestedingen. 

Minister Terlouw: Neen 

De heer Bakker (CPN): De Minister 
zegt dat het bedrag van f8200 miljoen 
wordt aangevuld. Dit wordt dus een 
nieuw bedrag? 

Minister Terlouw: Ik heb het niet 
meer in de lijst opgenomen. De lijst 
telt nu dus niet op tot f8200 miljoen 
maar tot f 7700 mil joen. Met 'opgevuld 
tot f8200 mil joen' bedoel ik daarmee 
dat er via andere investeringen weer 
f500 miljoen terechtkomen. 

De heer Bakker (CPN): Maar de 
investeringen die gedaan zijn voor 
voorbereidingen van de projecten die 
niet in werking worden gezet, worden 
dus niet meegeteld voor het totaal 
van de investeringen die deze bedrij-
ven gedaan hebben? 

Minister Terlouw: Het lijkt mij van 
niet. Shell gaat nog door met het 
onderzoek en heeft nog niet definitief 
van het project afgezien. Shell 
overweegt om via een nieuw procédé 
over enige tijd misschien toch zo'n 
kolenvergassingsproject te starten. Ik 
weet niet hoe men de zaak dan precies 
zou moeten taxeren. Ik ga ervan uit dat 
Shell het bedrag weer aanvult tot 
f8200 mil joen. Overigens wijs ik er wel 
op dat Shell meer doet dan alleen de 
verplichtingen nakomen. 

De heer Bakker (CPN): Daarom gaat 
het nu niet. Theoretisch is het mogelijk 
dat er tien projecten worden opgezet 
en dat deze vervolgens alle tien 
halverwege worden gestopt. Men kan 
dan toch zeggen dat er voor zoveel 
mil joen aan voorbereiding is ingesto-
ken. Er vloeit dan echter geen enkele 
arbeidsplaats uit voort. 

Minister Terlouw: Dat is niet de 
bedoeling. 

De heer Bakker (CPN): Nee, dat 
begrijp ik. Ik neem dat zelfs wel van 
de Shell aan. Naar aanleiding van dat 
ene project heb ik gevraagd hoe de 
totale berekeningen in elkaar zitten 
van hetgeen men heeft geïnvesteerd. 
De Minister gaat ervan uit dat alle 
investeringen voor het Moerdijk-pro-
ject niet meetellen in de bedragen die 
gelden voor de investeringen? 

Minister Terlouw: Ik ben van oordeel 
investeringen die niet hebben geleid 
tot een project waaruit blijvend 
werkgelegenheid voortkomt, niet 
behoren tot investeringen zoals die 
onder dit gentelmen's agreement 
worden verstaan. 

Van verschillende kanten is er 
gisteren iets over de tankers gezegd. 
Deze waren inderdaad niet opgeno-
men in de brief van juni 1980, zij 
kwamen wel voor in latere rapporta-
ges. Ik wi l hierbij opmerken dat dit op 
zich zelf niet zo'n groot probleem is. 
Wij praten hier niet over een extra 
investering van f 4 mil jard, maar wij 
praten over ongeveer een investering 
van f 14 miljard waarvan een zeer 
groot gedeelte uit bestaande cash-
f low. 

De heer Bakker heeft gevraagd naar 
de werkgelegenheidseffecten. De 
aantoonbare, direct gebonden 
werkgelegenheid per gulden investe-
ring is bescheiden. Dit is de heer 
Bakker bekend. Desalniettemin zijn de 
projecten voor de werkgelegenheid 
cruciaal, omdat de indirecte effecten 
heel aanzienlijk zijn. Daarbij valt zowel 
te denken aan de werkgelegenheid 
voor toeleverende bedrijfstakken in de 
ruimste zin, verzorgende activiteiten, 
als aan de uitgelokte vervolgactivitei-
ten met bijpassende werkgelegenheid 
die men wel stuwende activiteiten 
noemt, bij voorbeeld in het kader van 
de Rotterdam-functie. 

Daarnaast vormt de kwaliteit van de 
investeringen een belangrijk aspect. 
Kortom de bijdrage voor de werkgele-
genheid is onontbeerlijk. Zij is 
moeilijk te meten en ik kan er geen 
preciese cijfers van geven. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp dat de Minister 
door zijn lijstje van concrete projecten 
heen is. Heb ik het goed begrepen dat 
de projecten die hij zojuist heeft 
genoemd nog niet zijn onderworpen 
aan de verificatieprocedure, maar dat 
aan de hand van aanwijzingen zoals 
vergunningenprocedures toch 
tamelijk vaststaat dat die projecten er 
komen? 

Wanneer de verificatieprocedure is 
uitgevoerd, hoe groot is dan de kans 
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dat de bedragen aanzienlijk afwijken 
van hetgeen is opgenomen in de tabel 
van de Minister? 

Minister Terlouw: Deze bedragen 
zullen, zoals afgesproken, onderwor-
pen aan de verificatieprocedure. Het 
zal nog moeten blijken in hoeverre de 
ramingen juist zijn. Het is mij niet 
bekend hoe goed oliemaatschappijen 
kunnen ramen. In het algemeen 
komen investeringen hoger uit dan 
men aanvankelijk dacht. Het is 
natuurlijk niet ondenkbaar dat Shell 
en Esso bij hun ramingen daarmee al 
rekening hebben gehouden. Dat zal 
nog moeten blijken en ik kan deze 
vraag dan ook niet beantwoorden. 

De heer Engwirda (D'66): Uit de 
concrete informatie die de Minister 
heeft gegeven, begrijp ik dat het, 
gegeven de kennis die waarschijnlijk 
ook op het departement aanwezig is, 
vreemd zou zijn wanneer deze 
aanzienlijk zullen afwijken van 
hetgeen in zijn lijstje is opgenomen. 

Minister Terlouw: Zeker, ik verwacht 
dat niet. Uit de opsomming die ik 
zojuist heb gedaan, moge blijken dat 
er serieuze plannen zijn met de 
projecten. De voorbereidingen 
hiervoor worden getroffen; zij 
bevinden zich in verschillende fasen. 
De orde van grootte kan vri j redelijk 
worden beraamd. Zoals ik reeds zei 
geschiedt een bijstelling bijna altijd 
naar boven. Ik weet echter niet in 
hoeverre daarmee al rekening is 
gehouden. Ik kan dat niet beantwoor-
den. Het zou mij zeer verbazen als er 
iets lagers uitkwam dan er staat. Ik 
weet het echter niet. 

De geachte afgevaardigden bespra-
ken het gentlemen's agreement als 
zodanig. Ik heb in het debat dat in 
maart werd gevoerd, uitvoerig 
stilgestaan bij mijn argumenten 
waarom mijns inziens de investerings-
route moet worden voortgezet en 
waarom deze constructief is. Hierbij 
spelen verschillende zaken een rol: de 
continuïteit, het regeringsbeleid, de 
internationale reputatie, trouw aan 
een contract, belang versterking 
marktsector, enzovoorts. Ik verheug 
mi j erover dat verschillende afgevaar-
digden zoals mij gisteren is gebleken 
van mening zijn dat deze argumenten 
nog steeds van kracht zijn. 

Het is misschien de moeite waard te 
melden dat maandag j l . in Los 
Angeles een seminarium werd 
gehouden met de t i tel: 'How to do 
business with the Dutch'; dus handel-
drijven met de Nederlanders. Verschil-
lende Amerikanen hebben daar het 

woord gevoerd. In het algemeen 
deden zij dat in prijzende zin. Het 
waren Amerikanen die in Nederland 
hadden geïnvesteerd of uit Nederland 
importeerden, kortom Amerikanen die 
zaken deden met het Nederlandse 
bedrijfsleven. 

Als men alle opgeklopte slagroom 
en vriendelijkheden van de betogen 
haalde, bleef één ding duidelijk 
overeind en dat was het volgende. 

Nederlanders zijn zeer moeilijk om 
contracten mee te sluiten. Zij zijn 
hebberig, koppig en 'the fault of the 
Dutch is giving too little and asking 
too much'. Als echter eenmaal een 
contract met de Nederlanders is 
gesloten, wordt ook niet meer 
gezeurd en zijn zij betrouwbaar. De 
slotsom van verschillende sprekers 
was dan ook een aanbeveling aan hun 
landgenoten om zaken met de 
Nederlanders te doen, omdat op ze 
gerekend kan worden. 

Het is bekend, dat wi j meer dan de 
helft van hetgeen wi j produceren, 
exporteren en dat wi j in zeer belang-
rijke mate afhankelijk zijn van het 
buitenland. Geen land als Nederland 
investeert zoveel in de Verenigde 
Staten. Omgekeerd, controleert geen 
land zoveel Amerikaanse buitenlandse 
investeringen als Nederland. Het is 
dan ook van het grootste belang dat 
wi j deze reputatie behouden. Mijns 
inziens moet over de vragen nu maar 
niet worden gediscussieerd omdat wi j 
anders de discussie van maart gaan 
herhalen. 

De heer Van der Hek heeft een 
motie ingediend, waarin hij voorstelt 
om tot een trustfonds te komen. Dit is 
toch een geheel nieuwe en vrij 
ingrijpende constructie. Dit is iets wat 
wordt 'gesuperponeerd' op bestaande 
en voorgenomen winstdelingsregelin-
gen, daarbij inbegrepen de regeling 
voor de kleine velden die de Kamer 
nog moet passeren. Shell en Esso 
geven mijns inziens geen aanleiding 
voor een dergelijke diepe ingreep. Ik 
zou de motie dan ook wil len ontraden. 

De heer Van der Spek heeft een 
motie ingediend die nog verder gaat. 
Zij geeft een heel principiële opvatting 
van de heer Van der Spek weer, 
namelijk nationalisatie van de NAM 
en de Gasunie. De heer Van der Spek 
en ik zijn het oneens over de meest 
doelmatige wijze, waarop je bodem-
schatten kunt winnen. Dat is voor mij 
niet zozeer een kwestie van principe 
als wel van doelmatigheid. Die 
bodemschatten behoren aan de Staat 
der Nederlanden. Ik denk dat het 
doelmatig is dat je die laat winnen 
door maatschappijen die daar goed 
voor zijn toegerust. 

Ik weet niet of dit het goede moment 
is om zo'n discussie te voeren. Wij 
zijn bezig met een nadere precisering 
van een bestaand gentlemen's 
agreement en met een toetsing 
daarvan. Ik raad de Kamer aanvaarding 
van de motie van de heer Van der 
Spek natuurlijk af. 

Hij is teruggekomen op de versnelde 
afdracht van gasbaten door de NAM, 
wat een interessant punt is. Zoals ik al 
in februari heb gezegd: is het evenwel 
een inbreuk op de contractuele 
regeling. Bij het regelen van het 
betalingsritme is men echt niet 
vergeten - noch de ene, noch de 
andere partij - dat het buitengewoon 
belangrijk is wanneer iets tot betaling 
komt. Het gaat om honderden 
miljoenen rente, de ene of de andere 
kant op. Het veranderen daarvan is 
fundamenteel ingrijpen in de regeling. 

De heer Van der Spek heeft volko-
men terecht opgemerkt, dat ik had 
toegezegd het ambtelijk commentaar 
op het rapport wetenschapswinkel 
Rijksuniversiteit Groningen te zullen 
toesturen. Ik ben dat doodgewoon 
vergeten en ik zeg hem toe dat ik het 
onmiddelijk zal sturen. 

Ik vat een en ander nog even 
samen, mijnheer de Voorzitter. Ik 
denk dat wij na de laatste gespreks-
ronde met Shell en Esso, die opnieuw 
pittig is geweest, weten waar wi j aan 
toe zijn. Mijn mening is dat wi j met 
elkaar in zee moeten blijven gaan. Dat 
levert ons diepte-investeringen op, 
wat voorwaarde is voor een gezonde 
economische structuur in ons land. En 
Shell en Esso mogen bouwen op een 
solide en coöperatief handelende 
overheid. Ik meen dat het economische 
klimaat en daarmee de kansen op het 
scheppen van blijvende werkgelegen-
heid, met alle bezwaren die er zijn, 
met deze aanpak toch het beste zijn 
gediend. 

D 
De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Minister voor 
de wijze waarop hij nog eens zijn 
standpunt heeft toegelicht. Dat neemt 
natuurlijk niet weg dat er toch op een 
aantal punten problemen zijn blijven 
bestaan. Die problemen bestonden 
gisteren ook al en ik geloof dat 
daaraan wel een keer een conclusie 
mag worden verbonden. 

Sinds de brief van de vorige 
Minister van Economische Zaken, de 
heer Van Aardenne, is er aangaande 
de precisering van de criteria wel een 
boeiende ontwikkeling geweest. 
Thans zijn er immers allerlei zaken 
geïntroduceerd die rechtstreeks te 
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Van der Hek 

maken hebben met het vaststellen 
van de bruto en netto cash f low, 
terwij l die aanpak in het verleden 
nadrukkelijk werd ontraden. Er werd 
toen gezegd dat wi j bruto investerin-
gen hebben op één lijstje en daarnaast 
netto aardgasbaten, dus na belastin-
gen, op een ander lijstje. 

Als die nu maar een beetje corres-
ponderen en blijven corresponderen 
is daarmee de zaak wel bekeken. Dat 
is inmiddels veranderd en wij zijn in 
feite geleidelijk in een cash f low 
discussie terechtgekomen. Dat is een 
boeiende ontwikkeling, want als je 
daar eenmaal mee begint moet je die 
ook vervolmaken en dat ook volledig 
doen. Ik meen toch dat de zaak niet 
volledig is en gecompleteerd moet 
worden. Als wi j in die discussie zitten, 
is dat ook van grote betekenis voor 
het vaststellen van de prestatie die de 
maatschappijen leveren. 

Ik herhaal mijn standpunt dat als de 
netto cash f low is bepaald, het vol-
strekt logisch is om dan ook met 
betrekking tot de uitvoering van de 
investeringen, de bruto en netto cash 
f low ten aanzien van de financiering 
van de investeringen daarbij te 
betrekken en niet de bruto investe-
ringsbedragen. Dan maak je een 
correcte vergelijking. Het is ook zo 
interessant, omdat deze maatschappij-
en natuurlijk de cash f low niet als 
enige financieringsbron zullen 
gebruiken, maar nadrukkelijk ook 
vreemd vermogen zullen aantrekken 
en een bepaalde mix tot stand zullen 
brengen van eigen en vreemde 
middelen ten einde de financiering zo 
goedkoop mogelijk te houden. Zij 
doen dit ook uit fiscale overwegingen, 
die bovendien dan weer op een 
merkwaardige wijze gaan ingrijpen op 
wat men feitelijk aan netto WIR-baten 
ontvangt. Dat is immers de samen-
hang. Dat gaat via de vennootschaps-
belastingaanslag van deze maatschap-
pijen. 

Ik vind dit nog altijd onbevredigend. 
Ik durf dan ook rustig te stellen dat 
men bij een zuivere schatting van de 
cash-inflow een zekere factor aan 
vreemd vermogen mag optellen en 
dat voor de maatschappijen een 
feitelijke financieringsruimte staat die 
hoger is dan de cash f low op zich doet 
vermoeden, zelfs aanmerkelijk hoger. 
Die ruimte bedraagt dus meer dan 
nodig is om de investeringen feitelijk 
te financieren en is derhalve beschik-
baar voor de financiering van investe-
ringen elders. 

Dat is feitelijk gaande. Dit probleem 
is in het kader van het gentlemen's 
agreement onbevredigend opgelost. 

Het is voor mij een motief om mijn 
motie in eerste termijn in te dienen. 
Als het wordt opgedragen aan een 
trust fund zijn de ontvangst van de 
middelen en het uitgeven ervan aan 
de projecten beter geregeld en beter 
controleerbaar. 

Wat betreft de projecten zelf zegt de 
Minister dat het ramen door de 
oliemaatschappijen blijkbaar niet erg 
exact geschiedt. Dat geldt in twee 
richtingen: de omvang van de 
bedragen en de identificatie van de 
projecten. Naar mijn mening behoort 
de Minister daarin inzicht te hebben. 
Hij dient te weten welke projecten op 
moment X worden voorgesteld, hoe 
de kosten en de kostenelementen 
worden geraamd, welke aannames 
daarbij in acht worden genomen, 
welke motieven er zijn voor afwijkin-
gen. Zeker afwijkingen in bovenwaart-
se richting moeten kritisch worden 
bezien. Ik verzoek de Minister, dat in 
zijn systematiek in te bouwen. Aan de 
hand van de verificatieprocedure kan 
hij vervolgens vaststellen of het 
allemaal klopt. 

Het aantal en de aard van de 
projecten zijn ook aan verandering 
onderhevig. Dit is op zich zelf niet zo 
erg, want ik hoop met de Minister dat 
het wegvallen van de kolenvergassing-
Moerdijk voor hetzelfde bedrag wordt 
vervangen. Het wordt wel vreemd als 
in voorbereiding zijnde of zelfs reeds in 
gedeeltelijke uitvoering zijnde projecten 
alsnog in het programma worden 
geschoven, terwij l zij voorheen 
daarvan geen deel uitmaakten, zoals 
het geval was met de tankers die bij 
Verolme-Heusden in aanbouw zijn. 

Als men het gentlemen's agreement 
accepteert zoals het is, stuit men 
constant op de problemen die wij bij 
regelmaat signaleren. Dit zit in de 
aard van het beestje. Een gentlemen's 
agreement is wat dit betreft niet de 
juiste manier om met elkaar afspraken 
te maken. Als men in de Verenigde 
Staten constateert dat Nederlanders 
koppig en hebberig zijn maar zich 
vervolgens aan het gegeven woord 
houden, past bij deze koppigheid en 
hebberigheid de wi l tot het sluiten 
van een zo bindend mogelijke overeen-
komst ter vervanging van het gentle-
men's agreement. 

Dan pas heeft men de zaak echt in 
de vingers en kan men serieus, met 
een juridisch instrumentarium, het 
staatsaandeel onder controle houden. 
De Minister zegt terecht dat het 
staatsaandeel in het geding is als men 
te kort schiet. Het te kort schieten kan 
pas op een zinvolle wijze worden 
vastgesteld, als hieraan een bindende 
overeenkomst ten grondslag ligt. Dan 

pas beschikt men over de juridische 
positie om het staatsaandeel serieus 
aan de orde te stellen, want ook dat 
zal in onderlinge overeenstemming 
moeten worden vastgesteld. 

Ik concludeer dat, hoe ik het ook 
wend of keer, het gentlemen's 
agreement onbevredigend is. Ik wi l de 
Minister stimuleren het te vervangen 
door een bindende overeenkomst, 
zich daarbij een positie verschaffend 
om het staatsaandeel serieus in de 
gaten te houden en eventueel te 
verhogen. Ten einde de Minister 
hiertoe te kunnen bewegen, leg ik de 
Kamer op dit punt een motie voor. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Van der 
Hek wordt de volgende motie voorge-
steld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat er onzekerheid blijft 
bestaan over de omvang, inrichting 
en het realisatietempo van het 
investeringsprogramma dat Esso en 
Shell op basis van het gentlemen's 
agreement zullen uitvoeren; 

van mening, dat onvoldoende 
vaststaat of de investeringsprojecten 
op aanvaardbare wijze een bijdrage 
zullen leveren aan het industrie- en 
energiebeleid van de Regering; 

van oordeel, dat het gentlemen's 
agreement geen geschikt middel 
vormt om de besteding van een deel 
der aardgasbaten op een bevredigende 
wijze te regelen; 

verzoekt de Regering, het gentlemen's 
agreement te vervangen door een 
bindende investeringsovereenkomst 
en/of te bewerkstelligen, dat het 
staatsaandeel wordt verhoogd, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 133 (17 100-XIII). 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de Minister nogal 
wat geïnterrumpeerd, omdat ik wist 
dat ik nog maar weinig spreektijd had. 
Ik heb dus nu niet zo veel meer naar 
voren te brengen. 

De Minister legde de nadruk op de 
pittigheid van zijn discussie met Shell 
en Esso. Het is erg jammer dat wi j dat 
nu net niet kunnen controleren. 

De Minister heeft de verschillende 
onderdelen van zijn brief toegelicht en 
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samenvattend gezegd, dat bij al die 
onderdelen naar de staat toe is 
gerekend. Mijn bezwaar blijft, dat op 
al die onderdelen slagen om de arm 
zijn gehouden. Ik vrees dat ze op een 
gegeven ogenblik ook stuk voor stuk 
naar de andere kant kunnen worden 
toegerekend. Ik hoop dat de nadere 
uiteenzettingen die de Minister hier 
heeft gegeven, daarbij een belemme-
ring zullen vormen, maar zeker ben ik 
daar niet van. 

De Minister heeft zich voor 1984 
voor hemzelf of zijn opvolger - dat zal 
het wel worden - vastgelegd op een 
volledige rapportage. Daarop zal zich 
de aandacht dan moeten toespitsen. 

Ten slotte wil ik, omdat ik hier nu 
toch sta, van de gelegenheid gebruik 
maken om iets over de moties te 
zeggen, bij wijze van een stemverkla-
ring vooraf. Met name de laatste 
motie van de heer Van der Hek is het 
halve ei, waarover ik gisteren heb 
gesproken, dat nog altijd beter is dan 
de lege dop. Wij zullen deze motie 
dan ook steunen. 

Dit zal ook wel gelden voor de 
motie van de heer Van der Spek over 
de nationalisatie. Wij zijn niet zo 
geestdriftig over de gedachte om via 
een motie zulke belangrijke zaken als 
nationalisatie af te roepen. Wij 
hebben zelf nooit het vraagstuk op die 
manier gesteld. Wij hebben ons 
steeds voornamelijk gericht op het 
vergroten en het zo hoog mogelijk 
maken van het staatsaandeel. Wij 
hebben de nationalisatie niet als een 
absolute voorrangsoptie geplaatst. In 
onze doelstellingen ligt echter 
uiteraard besloten dat tot nationalisatie 
moet worden gekomen. Daarom 
zullen wi j ook de motie van de heer 
Van der Spek ondersteunen. 

D 
De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Gisteren heb ik gezegd, dat 
ik ti jdens het voorgaande debat over 
dit onderwerp de Minister het vertrou-
wen heb geschonken voor zijn onder-
handelingen. Ik heb hier gisteren aan 
toegevoegd dat hij in zijn beantwoor-
ding misschien nog kans zou kunnen 
zien om mijn vertrouwen te schokken. 
Dit is niet gebeurd. De Minister heeft 
mijn vertrouwen niet geschokt. 

De Minister heeft zijn onderhande-
lingen gevoerd. Hieruit zijn nieuwe 
procedures en aanscherpingen van 
procedures voortgekomen. De 
Minister en zijn mensen zullen 
hiermee moeten leren leven. Wij 
zullen in de periodieke rapportages de 
gelegenheid hebben hen daarin te 
volgen. 

De Minister heeft gezegd dat hij bij 
de finale afrekening aan het eind van 
de planperiode niet zal schromen om 
van zijn ingrijpingsmogelijkheden 
gebruik te maken als dan blijkt dat 
bepaalde dingen niet zijn gegaan 
zoals zij hadden moeten gaan. Hij zal 
dit ook wel aan de maatschappijen 
gezegd hebben, en zo niet, dan 
kunnen zij het duidelijk lezen in de 
Handelingen. Ik heb ook van de 
Minister begrepen dat hij bereid zal 
zijn om bij de tussentijdse evaluaties 
bij te sturen. Dit lijkt mij bijna even 
belangrijk als bij de eindevaluatie. 

Ik wi l iets zeggen over de periodieke 
evaluatie. De Minister heeft gezegd 
dat er een aantal van de 'tussenhaak-
jeszaken' niet iedere keer allemaal 
expliciet opgevoerd zullen worden. 
Het zou toch goed zijn, als er althans 
een verbale indruk gegeven wordt 
over de ontwikkeling van deze 
grootheden die tussen haakjes 
geplaatst zouden kunnen worden, 
zodat wi j hiervan ook een indruk 
kunnen krijgen. 

Ik heb verder geconstateerd, dat de 
Minister heeft gezegd dat naar zijn 
mening alleen maar voltooide 
projecten mee zullen tellen bij het 
nagaan of men aan de verplichtingen 
heeft voldaan. Ik vind dit een goede 
zaak. Ik ben het ermee eens, dat men 
niet geconfronteerd moet worden met 
- ik meen dat zoiets is gezegd tijdens 
een interrupt iedebatje- 17 halfvoltooi-
de projecten, omdat dat weinig 
oplevert. 

Dan wi l ik nog een opmerking 
maken over de contacten, die er van 
de zijde van het departement zijn met 
de oliemaatschappijen om bij voor-
beeld te spreken over deelname van 
Nederlandse industrieën. Ik hoop dat 
de Minister bereid is, zodanig te werk 
te gaan dat zijn contactpersonen met 
initiatieven op de proppen komen bij 
de oliemaatschappijen in de geest 
van: kunt u zus en kunt u zo? Dat zou 
uitstekend passen in ons industrie- en 
energiebeleid. 

Wat de moties betreft - misschien 
klinkt dit een beetje onhartelijk; men 
moet dit zien tegen de achtergrond 
van wat ik gisteren heb gezegd over 
'vertrouwen' - moet ik opmerken dat 
ik niet genoeg gebrek aan vertrouwen 
kan opbrengen om mijn fractie te 
adviseren de ingediende moties te 
steunen. 

De heer Van der Hek (PvdA): Ik heb in 
een motie een idee neergelegd, dat in 
de CDA-schoot is geboren. Er schijnt 
bij die geboorte iets curieus te zijn 
ontstaan. In ieder geval gaat het in dit 
geval om het storten op een speciale 

rekening bij een derde. Waarom vindt 
de heer Gerritse dit nu geen acceptabel 
voorstel meer? 

De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik meen, dat de heer Van 
der Hek en ik tijdens een interruptie-
debat gisteren al tot een bepaalde 
conclusie waren gekomen. Ik meen 
althans, dat ik hem onze mening had 
meegedeeld. Ik ben echter best 
bereid, een en ander te herhalen. 

De heer Van der Hek weet, dat het 
voorkomt, dat, als bepaalde ideeën 
gelanceerd worden, men nadat men 
er verder over heeft nagedacht tot de 
conclusie komt dat een idee misschien 
toch niet zo opportuun is als het leek 
toen men het lanceerde. Dat is het 
geval met dit idee. 

De heer Van der Hek (PvdA): Dan is 
men toch op zijn minst verplicht, 
daarvoor argumenten aan te voeren. 
Ik verneem die dan graag. 

De heer Gerritse (CDA): Een deel van 
die argumentatie zou kunnen zijn 
- men moet weten dat ik niet aan de 
wieg en bij het doodsbed sta van alle 
ideeën, die binnen het CDA gelanceerd 
worden - of zal ongetwijfeld geweest 
zijn dat het vertrouwen op het 
moment van het lanceren van het 
idee, dat ruim vooraf is gegaan, als ik 
de heer Van der Hek goed heb 
begrepen, aan het debat dat wi j 
hierover hebben gehad, niet zo groot 
meer was als het was op het moment 
dat het debat werd gevoerd. 

De heer Van der Hek (PvdA): Dus het 
is uitsluitend een kwestie van vertrou-
wen. 

De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb gisteren al gezegd, 
dat voor mijn fractie vertrouwen een 
heel belangrijk punt is. Wij willen 
nagaan of vertrouwen gegeven zou 
kunnen worden. Bij het vorige debat 
hebben wi j het gevoel gekregen, dat 
het redelijk en aannemelijk is vertrou-
wen te geven ten aanzien van dit 
punt. In het debat van deze week zijn 
wij bevestigd in onze mening. 

De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter. Ik meen te 
weten, dat de gedachte 
geboren is uit het verlangen inzake de 
inspanningen van de Nederlandse 
economie inzake het tot stand brengen 
van investeringsprojecten, hetzij door 
deze oliemaatschappijen, hetzij door 
derden - dit was ook nog een moge-
lijkheid - en dat dit verlangen de 
oorzaak was van het te berde brengen 
van dit idee. Zijn deze zakelijke 
overwegingen nu ineens niet meer 
geldig? 
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Gerritse 

De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik geloof niet, dat de heer 
Van der Hek van mij de indruk kan 
hebben gekregen dat ik nu geen 
zakelijke overwegingen meer heb. Ik 
heb bij het vorige debat, maar ook 
gisteren, gezegd dat wi j de overtuiging 
hebben dat deze bedragen op de 
beste wijze voor de Nederlandse 
economie aangewend worden en wel 
op de manier, waarop dat nu geschiedt. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil de heer Gerritse de 
vraag stellen of het niet veel makkelij-
ker is, het vandaag al eerder gebruikte 
argument van de motielawine ook op 
dit debat te laten slaan? 

De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft geleidelijk 
aan geconstateerd, dat in dit huis erg 
veel moties ingediend worden. Niet 
alle moties zijn even sterk en niet alle 
moties hebben evenveel effect. 

Naarmate er meer moties ingediend 
worden, wordt het effect kleiner. De 
heer Engwirda moet niet de indruk 
krijgen dat wi j moties niet op hun 
zakelijke inhoud beoordelen. Wij 
beoordelen moties vanzelfsprekend 
op hun zakelijke inhoud, maar wat 
voor ons meespeelt is, dat wi j het niet 
gewenst vinden dat er zoveel moties 
worden ingediend. Deze drie moties 
hebben wi j in ieder geval zeer op hun 
zakelijke inhoud beoordeeld. De 
conclusie is, dat wi j die niet zullen 
steunen. 

D 
Minister Ter louw: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van der Hek heeft 
gezegd dat de precisering waar wi j 
mee bezig zijn geweest, een boeiende 
ontwikkeling is. Ik ben het met hem 
eens. Hij heeft hieraan echter de 
conclusie verbonden dat wi j nu zijn 
terechtgekomen in een cash-flow-be-
nadering. Wi j kijken naar de cash-flow 
naar binnen, maar wi j moeten ook 
kijken naar de cash-flow naar buiten. 
Het betekent niet dat wi j voor een 
cash-flow-benadering hebben geko-
zen, omdat wi j enkele beschouwingen 
hebben gewijd aan bouwrente en 
dergelijke. Het gaat om de fysieke 
inspanning, die is neergelegd in het 
gentlemen's agreement en dat blijft 
voor mij maatgevend. 

De heer Van der Hek (PvdA): Het gaat 
inderdaad altijd uiteindelijk om een 
fysieke inspanning, zowel bij het 
produceren als bij het consumeren. 
Wij hebben het geld uitgevonden, ten 
einde daar enige berekeningen op los 
te laten. Welnu, dat doen wi j hier nu 

uiteindelijk ook en vri j uitvoerig, maar 
wederom niet volledig. De filosofie 
hierachter is een compleet andere 
geworden dan tijdens het minister-
schap van de heer Van Aardenne. Ik 
vind dat wi j dan ook consequent 
moeten blijven. 

Minister Terlouw: Ik zal er niet te diep 
op ingaan, maar ik wil er toch dit van 
zeggen. De redenering van de heer 
Van der Hek is als volgt: er komt 
f 1 mld. binnen en daar wordt een 
investering van f 1 mld. tegenover 
gesteld. Die investering zou echter 
ook met f500 min. kunnen plaatsvin-
den, doordat je f500 min. erbij leent. 
Je zou dus feitelijk maar f 500 min. 
moeten toerekenen. 

In de eerste plaats is dit bepaald in 
strijd met hetgeen in de gentlemen's 
agreement staat. 

In de tweede plaats merk ik op dat, 
als er eigen vermogen overblijft om 
andere investeringen te doen, deze 
investeringen toch wel tot stand 
zullen komen als het om rendabele en 
goede investeringen gaat. Ik denk niet 
dat dit een goede benadering is om 
naar die 'cashf low in, cash-flow uit ' 
te kijken. 

De heer Van der Hek (PvdA): Het 
gentlemen's agreement bevat niets 
hierover. Het bevat evenmin allerlei 
andere dingen die aan de orde zijn 
gesteld. Daarmee is nu het verhaal 
definitief van de baan dat de investe-
ringsinspanning volstrekt parallel 
loopt met de middelen die men ter 
beschikking krijgt. Neen, de investe-
ringsinspanning hier te lande blijft 
achter ten opzichte van de financiële 
ruimte die met de aardgasbaten 
wordt gerealiseerd. Dat is de stelling. 

Minister Terlouw: De strekking echter 
van het gesloten gentlemen's 
agreement is dat er tegenover een, 
over vijf jaar gerekend, hoeveelheid 
inkomsten, een bedrag aan investerin-
gen staat. Er wordt niet over gesproken 
hoe dat, met vergelijking van cash-
flows, precies tot stand moet komen 
en hoe je dat moet toerekenen. Een 
beschouwing hierover kan men 
trouwens ook vinden in het rapport 
dat ik vandaag voor de tweede maal 
heb toegezegd aan de heer Van der 
Spek. 

Ik wi l de heer Van der Hek erop 
wijzen dat wi j het bedrijf niet voeren. 
Wij moeten ons niet gaan begeven in 
de totale gedetailleerde bedrijfsvoe-
ring van die bedrijven. Dat is bepaald 
niet de bedoeling van het gentlemen's 
agreement geweest. 

De geachte afgevaardigde heeft 
gezegd dat je toch op problemen blijft 

stuiten en dat het daarom beter is om 
het gentlemen's agreement te 
vervangen door een bindende 
overeenkomst. Hij heeft daarover ook 
een motie ingediend. Mijn oordeel is 
dat, zolang de betrokken oliemaat-
schappijen niet in gebreke blijven en 
zolang ik van mening ben dat wij niet 
in staat zouden zijn om met hetzelfde 
kapitaal de investeringen met eenzelf-
de effect tot stand te brengen, het niet 
juist is om het gentlemen's agreement 
te vervangen door een overeenkomst. 
Ik wil daarom ook de aanneming van 
deze motie van de heer Van der Hek 
afraden. 

De heer Van der Hek (PvdA): Ik vind 
die argumentatie strikt genomen niet 
zakelijk. Als ik iets onduidelijks 
vervang door iets wat wel duidelijk en 
bindend is, dan verwerp ik de investe-
ringsinspanning van die twee maat-
schappijen volstrekt niet. Ik accepteer 
de waarde van die inspanningen. Ik 
zoek slechts vastigheid en de moge-
lijkheid om datgene, wat de Minister 
ook openhoudt, namelijk het kunnen 
vaststellen van het tekortschieten en 
het ter sprake brengen van het 
staatsaandeel, te regelen. Op dit 
moment is ternauwernood sprake van 
een juridische positie. Ik beoog een 
bindende overeenkomst. 

Minister Terlouw: Zo'n gentlemen's 
agreement heeft nadelen, maar 
beslist ook voordelen. Juist door de 
subjectiviteit ervan, bestaat de 
mogelijkheid opeen gegeven moment 
het staatsaandeel te verhogen in 
geval van niet-uitvoering van de 
overeenkomst. De vorm van een 
gentlemen's agreement is niet voor 
niets gekozen. Zolang de maatschap-
pijen niet in gebreke blijven, moeten 
wij die vorm handhaven. Ook vanuit 
het oogpunt van onze internationale 
handelspositie is het heel slecht om 
nodeloos deze buitengewoon ingewik-
kelde weg te bewandelen. 

De heer Bakker heeft gelijk als hij 
zegt dat onzekerheid blijft bestaan. De 
overeenkomst is niet potdicht. In 1984 
of begin 1985 zal een rapportage 
volledige duidelijkheid moeten geven. 

Ik dank de heer Gerritse voor het 
uitgesproken vertrouwen in het 
gevoerde beleid. Inderdaad zullen 
periodieke rapportages noodzakelijk 
blijven. Ik ben er niet voor om dat 
iedere drie maanden te doen. Ik zie 
aan het hoofdschudden van de heer 
Gerritse dat hij dat ook niet wenselijk 
acht. Een regelmatige rapportage 
blijft echter noodzakelijk. Tussentijdse 
bijsturing blijft zeker mogelijk. 

Ik vind een debat als dit erg nuttig 
om de gedachten over deze zaak 
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Terlouw 

uiteen te zetten. Die kunnen ook in 
een stuk worden opgenomen. Daar 
waar onzekerheden bestaan, moeten 
wi j de ontwikkeling van de situatie 
nauwlettend volgen. 

De heer Gerritse vroeg of omtrent 
de deelname van Nederlandse 
industrieën ook initiatieven door de 
overheid kunnen worden genomen. 
Dat is inderdaad mogelijk. Er is 
regelmatig contact met de maatschap-
pijen en suggesties van onze kant 
over mogelijke toeleveringsbedrijven 
zijn daarin welkom. Wi j kunnen zelfs 
proberen los te krijgen welke nieuwe 
ontwikkelingen er worden verwacht 
opdat wi j die kunnen doorgeven aan 
de Nederlandse industrie, die daarmee 
een markt ziet ontstaan, waarop zij 
zou kunnen opereren. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorziter: Ik stel voor, aan het 
einde van de vergadering te stemmen 
over de ingediende moties. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van de 
brief over de Rijksakademie voor 
Beeldende Kunsten te Amsterdam 
(17100-XVI, nr. 103). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Beinema (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De brief van de Minister 
van CRM over de Rijksakademie van 
Beeldende Kunsten is 17 juni onder-
werp geweest van een mondeling 
overleg tussen Kamer en Minister. 
Naar aanleiding van die brief en 
voortvloeiende uit dat overleg dien ik 
mede namens vele collega's een 
motie in teneinde het standpunt 
van de Kamer over de toekomst van 
de Rijksakademie duidelijk uit te 
spreken en de Minister daarmee van 
dienst te zijn. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Beinema, 
Kosto, Hermans, Nuis, Willems, 
Schreuders, Van der Vlies, Lankhorst, 
Leerling en Schutte wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in het voorlopig 
verslag naar aanleiding van het 
wetsontwerp tot intrekking van de 

Wet op de Rijksakademie van 1870 
(16241, nr. 5) gebleken is dat de 
Kamer de Rijksakademie niet wi l 
omvormen tot een 'Werkcentrum 
voor Beeldende Kunsten', maar wil 
behouden als onderwijsinstell ing; 

vaststellende, dat de Minister van 
CRM in zijn desbetreffende brief met 
bijlage d.d. 11 juni 1982 de indruk 
wekt de Rijksakademie vooral te 
wil len laten functioneren 't.b.v. in de 
beroepspraktijk werkzame kunste-
naars', wat zou kunnen leiden tot het 
ontstaan van een zogenaamd 'wercen-
t rum ' ten koste van de specifieke 
onderwijsfunctie; 

dringt er bij de Minister van CRM op 
aan, het mogelijk te maken dat de 
Rijksakademie zich in de komende 
jaren verder ontwikkelt als een 
eigensoortige onderwijsinstell ing, 
waar de traditionele onderwijsvorm 
gehandhaafd blijft en waartoe niet 
alleen en niet allereerst kunstenaars 
worden toegelaten die elders een 
volledige opleiding gevolgd hebben, 
maar ook en vooral nog in opleiding 
en ontwikkeling zijnde kunstenaars, 
die zich in het specifieke onderwijskli-
maat van de Rijksakademie verder 
wil len ontplooien, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 122 (17 100-XVI). 

Ik wi l erop wijzen, dat de eerste alinea 
van de motie niet fraai is geformuleerd, 
want het is de Regering die bestuurt 
en niet de Kamer. De bedoeling is 
echter duidelijk. 

D 
Minister De Boer: Mijnheer de Voorzit-
ter! Uit mijn benadering tijdens het 
mondeling overleg is naar mijn 
mening voldoende gebleken hoe ik 
tegenover de door de geachte afgevaar-
digde bij die gelegenheid gemaakte 
opmerkingen sta. Ik wacht het oordeel 
van de Kamer af. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan het 
eind van deze vergadering te stemmen 
over de motie. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van 
het verslag van een mondeling 
overleg over instellingen voor 
jeugdhulpverlening (Paidos) (17 100-
XVI, nr. 110). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In de drie minuten die mij 
gegeven zijn, wi l ik graag voorop 
stellen dat de mening van mijn fractie 
is, dat de jeugdhulpverlening volgens 
de werkwijze van Paidos moet blijven. 
Hetfaill issement van Paidos-stichtingen 
is door de akte van mede-schuldenaar-
schap onvermijdeli jk geworden, hoe 
beroerd dat ook is voor de medewerkers 
van Paidos die hebben geprobeerd om 
van die akte af te komen. Desondanks 
geloven wi j dat het een juist voornemen 
van de Minister is om in de Randstad 
op de wijze van Paidos een nieuwe 
stichting te beginnen. 

Er ontbreekt eigenlijk alleen maar 
aan dat in de rest van het land 
diezelfde hulpverlening moet worden 
verleend op de huidige capaciteit. Dat 
zou kunnen, door inlevering van de 
structurele onderbezetting - de lege 
bedden in de grootschalige inrichtin-
gen - t e n gunste van de kleinschalige 
voorzieningen van Paidos. 

De heer Worrell heeft een in goed 
overleg gemaakte bijna kamerbrede 
motie klaarliggen. Ik heb er niets aan 
toe te voegen. Wie ben ik om dan nog 
verder te praten. 

D 
De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In het korte debatje over 
de problemen die zijn ontstaan rond 
de Paidosinstellingen zullen wi j ons, 
gelet op de t i jd, tot het uiterste noeten 
beperken, hoewel er heel veel over te 
zeggen zou zijn. 

In de afgelopen weken is koortsach-
t ig overleg gepleegd tussen de 
Staatssecretaris, Paidos-instellingen 
en het Wijn om oplossingen te 
vinden. Wi j wil len benadrukken dat 
ook na het mondeling overleg de 
Staatssecretaris, niet alleen in zijn 
brief maar ook door zijn daden, blijk 
heeft gegeven van het feit dat hij het 
probleem wel doorziet, Hij is echter 
ook afhankelijk van degenen die zijn 
beleid moeten volgen. Hij kan dat niet 
eenzijdig opleggen. 

Wij hebben gezien hoe medewer-
kers, vaak in het belang van de 
kinderen en hun werksoort en de 
specifieke problemen die zich daar bij 
voordoen, alles in het werk hebben 
gesteld om bepaalde doelstellingen te 
realiseren en het werk voor deze 
specifieke groep kinderen veilig te 
stellen. Vaak hoort men dat werkers 
soms meer belang stellen in hun eigen 
positie dan in het belang van hun 
cliënten of deelnemers. Het is verheu-
gend om te constateren, dat in dit 
geval de uitzondering de regel niet 
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Worrell 

oevestigt. Dat kunnen wi j hier heel 
nadrukkelijk stellen. 

De Staatssecretaris wi l de huidige 
132 bedden beperken tot 66 bedden, 
met name in de Randstad. De vraag is 
wel , welke criteria eigenlijk hebben 
gegolden bij de inkrimping. Is de 
kleinschaligheid wel het echte 
criterium geweest en zo ja, waarom 
wordt dan vermindering gezocht in de 
kleinschalige voorzieningen? Wij 
kunnen ons niet aan de indruk 
onttrekken dat definanciële problemen 
van Paidos aan de basis hebben 
gelegen van de besluitvorming en 
niet de daadwerkelijk inhoudelijke 
argumenten. Waarom is bij deze 
problematiek niet het beleidsuitgangs-
punt van de IWRV-nota, zoals eerder 
in een UCV besproken, gevolgd en 
waarom is hier een ander beleid 
tegenover gesteld? 

Het gaat er natuurlijk om op welke 
wijze je plannen maakt. Ik denk dat wi j 
hier moeten vaststellen - dat geef ik 
ook voor later aan de Staatssecretaris 
mee - dat er mijns inziens bij de hele 
planning te veel over regio's wordt 
gesproken. De regio's bestaan weer 
uit provincies. Als je zou gaan kijken 
waar 'overbedding' is, waar te veel 
plaatsen zijn ten opzichte van andere 
provincies, dan zou je uitkomen op 
het model van IWRV-nota, namelijk 
dat in Utrecht, Gelderland en Limburg 
te veel bedden zouden zijn. 

Daar zou dus eventueel van reductie 
sprake kunnen zijn. Dat plaatje past 
niet op het wegnemen van de huidige 
instell ingen. In die nota spreken wi j af 
dat, ondanks alle financiële problemen 
van dit land, 10% van de vri jkomende 
middelen gaat, naar de ambulante 
hulpverlening. In hoeverre is daarvan 
in dit beleid sprake? Wij kunnen 
natuurlijk maatregelen ad hoc nemen, 
maar het beleid, zoals dat gericht 
dient te zijn, moet dan wel blijven 
bestaan. 

De medische kindertehuizen 
hebben een bezetting van 60%. Wat 
moet ik daarvan denken? Vanuit het 
departement van Volksgezondheid en 
Mil ieuhygiëne is er geen enkele 
aanleiding om in deze sector reductie 
toe te passen, maar wel in de andere 
sector. Wi j hebben hierover in de UCV 
ook gesproken. Ik heb de Staatssecre-
taris toen bewonderd voor de manier 
waarop hij de samenwerking tussen 
de departementen, het één-richtings-
beleid, heeft verkondigd, alsmede de 
afstemming van het beleid. 

Ik ben er, ondanks alle stukken nog 
niet van overtuigd - misschien komt 
dat door het interim-kabinet, maar dat 
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laat ik even buiten beschouwing - dat 
die richting ook gezamenlijk wordt 
ingeslagen. Het gaat mij werkelijk een 
beetje te ver - en ik betreur dat - dat 
er gesproken wordt over onderbezet-
t ing van medische kindertehuizen en 
dat daaruit niet gelijktijdig een 
consequentie getrokken wordt. 

Ook mevrouw Terpstra heeft 
gezegd: wi j wil len de Paidos-instellin-
gen met hun werksoort en hun betrok-
kenheid laten bestaan; w i j geven de 
Staatssecretaris de ti jd en de ruimte 
om die werksoorten, die tehuizen, in te 
passen, maar niet in de grootschalige 
instellingen. Wi j zeggen op deze plaats 
heel nadrukkelijk, dat daar de reductie 
zal moeten plaatsvinden ten behoeve 
van kleinschalige instellingen. Wij 
hopen dat de Staatssecretaris dat 
beleid kan realiseren, te zamen met de 
velen die hierbij zijn betrokken in het 
land. 

Om te voorkomen dat er onduide-
lijkheid ontstaat, heb ik samen met 
collega's - ik hecht eraan, te zeggen 
dat dit samen gebeurt, omdat ik dit 
geen politieke motie v ind, maar dat ik 
met name in het belang van deze 
kinderen waarborgen wi l hebben voor 
de toekomst - een uitspraak aan de 
Kamer voor te leggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Worrell, 
Mik, Terpstra, Korte-van Hemel, Van 
Es en Lankhorst wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over 
Paidos; 

van mening, dat overeenkomstig de 
beleidsuitgangspunten van de 
IWRV-nota's, kleinschalige voorzienin-
gen voor jeugdigen, zoals de Paidos-
instellingen, de voorrang verdienen 
omdat deze de kwaliteit en de conti-
nuïteit van de hulp ten goede komen; 

van mening, dat beperking van de 
capaciteit van de residentiële jeugd-
hulpverlening daarom niet in eerste 
instantie gevonden moet worden bij 
kleinschalige voorzieningen maar dat 
in de eerste plaats gekeken moet 
worden naar grootschalige instellin-
gen die een structurele onderbezetting 
kennen; 

voorts van mening, dat jeugdigen in 
het algemeen zo dicht mogelijk bij 
hun woonplaats worden geplaatst, 
indien enigszins mogelijk binnen de 
provincie van herkomst; 

Jeugdhulpverlening 

van oordeel, dat het belang van de 
geplaatste kinderen en de betrokken 
medewerkers van de z.g. Paidos-hui-
zen niet gediend is met het sluiten 
van bestaande huizen en een eventuele 
overplaatsing van kinderen naar 
andere instell ingen; 

van mening, dat het besluit van de 
Staatssecretaris m.b.t. geen goedkeu-
ring resp. geen toelating van c.q. tot 
indirecte financiering via de A.B.W. 
van een aantal door de Stichting 
Paidos geëxploiteerde dienstverlenen-
de instellingen niet gestoeld is op 
uitgangspunten, vanuit het jeugdhulp-
verleningsbeleid, maar op de financië-
le situatie, waarin bedoelde instellin-
gen zich bevinden tengevolge van 
hun contractuele gehoudenheid; 

spreekt als haar mening uit, dat de 
hulpverlening op bais van de Paidos-
methodiek dient te worden gecontinu-
eerd in ieder geval totdat de Kamer in 
overleg met de Regering tot een 
eindoordeel heeft kunnen komen over 
de plaats van Paidos in het totaal van 
de residentiële hulpverlening; 

nodigt de Regering uit, de hulpverle-
ning binnen de ter beschikking 
staande budgettaire mogelijkheden in 
de tussentijd op zoveel mogelijk het 
huidige niveau voort te zetten en de 
Kamer vóór eind 1982 hierover 
verslag te doen en daarvoor de 
benodigde machtigingen te verstrek-
ken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 123 (17 100-VII). 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Kleinschaligheid in de 
jeugdhulpverlening wordt door 
iedereen onderschreven. Ik vind dat 
dit onder alle omstandigheden 
voorrang moet hebben. Soms vergt 
het meer inspanning van de overheid 
dan anders om een koude sanering te 
voorkomen. In dit geval is dat zo. De 
beste oplossing is het garanderen van 
het voortbestaan van de bestaande 
kleine instellingen. Ik vind in elk geval 
dat de kleinschalige werksoort moet 
voortbestaan. Daarom heb ik de motie 
hierover ondertekend. 

In het mondeling overleg heeft de 
Staatssecretaris gezegd dat de 
commissie van Drie, die was ingesteld, 
het vertrouwen heeft van het perso-
neel. Wij hebben later andere menin-
gen hierover gehoord. Ik krijg graag 
alsnog opheldering hierover van de 
Staatssecretaris. 
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D 
Mevrouw Korte-van Hemel (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Een pleidooi 
voor kleinschaligheid kan men ook tot 
uitdrukking brengen door zich in deze 
Kamer te beperken tot een zo breed 
mogelijke onderstreping van het door 
de Kamer gewenste beleid, en 
bovendien door kleinschaligheid in de 
deze week toch al zo overvloedig 
gebruikte spreektijd. Daarom heb ik 
slechts een korte bijdrage aan dit 
debat. 

Op 8 maart jongstleden hebben wi j 
een uitgebreide commissievergade-
ring gehouden over het jeugdbeleid 
onder de naam 'Op weg naar een 
samenhangend beleid'. Tijdens die 
vergadering heb ik de vergelijking 
gemaakt met een karretje dat op de 
zandweg reed, waarbij het ons 
voorkwam dat de bestuurder op weg 
was naar een samenhangend beleid. 
Ik heb de bestuurder toen geprezen 
voor de strakke teugels die hij mijns 
inziens vasthield op een breed pad. Ik 
heb hem daarbij nog een 'wel thuis' 
gewenst. Het is daarom voor ons te 
betreuren dat wij naar aanleiding van 
een besluit en een beleidsvoornemen 
van de Staatssecretaris zo snel al een 
mondeling overleg en een kort debat 
moeten voeren. 

Het leek immers allemaal zo mooi : 
een samenhangend beleid, residenti-
eel, ambulant, regionale spreiding, 
plaatsingadviescommissies en 
beraadsgroepen. Kortom, een aantal 
instrumenten is voorradig om de kar 
goed te trekken. In werkelijkheid zijn 
- naar aanleiding van vragen van mijn 
collega mevrouw Cornelissen in het 
najaar naar de financiële omstandig-
heden bij een aantal Browndale-hui-
zen - nu beslissingen genomen, zoals 
door mij al gereleveerd, die nopen tot 
een debat. 

Het is vooral het beleidsvoornemen 
- niet gestoeld op beleidsuitgangspun-
ten voortvloeiend uit het samenhan-
gend beleid, maar wel gestoeld op 
financiële problemen ergens anders 
vandaan - dat ons zo treurig stemt. 
Wij hopen dan ook dat door de nu 
ingediende motie de Staatssecretaris 
weer op de goede, brede weg zal 
kunnen komen. 

D 
Staatssecretaris Scheltema: Mijnheer 
de Voorzitter! Gemeenschappelijk in 
de korte betogen die hier zijn gehou-
den, is dat de kleinschalige hulpverle-
ning op de manier waarop Paidos die 
toepast behouden moet blijven. Dat is 
ook mijn uitgangspunt; ik heb dat in 
het mondeling overleg gezegd en in 

de brief waarvan ik een afschrift naar 
de Kamer heb toegezonden nog eens 
onderstreept. Ten einde dat te 
realiseren ligt de situatie in het land 
helaas niet overal gelijk. 

In het westen kan de kleinschalige 
hulpverlening van Paidos vanwege 
financiële moeilijkheden in deze 
organisatie niet in dezelfde organisa-
tievorm worden voortgezet. Deze 
hulpverlening zal op een andere 
manier kunnen worden opgevangen 
doordat daar in een nieuwe organisatie 
de zelfde of zelfs een wat grotere 
capaciteit tot stand kan komen, geheel 
volgens die werkvorm. Daar zal dus in 
zekere zin nog van uitbreiding sprake 
zijn. 

Overeenkomstig het plaatje dat ook 
in het IWRV-beleid uitdrukkelijk aan 
de orde is gesteld, ligt de situatie in 
de andere regio's anders. 

Dat betekent dat daar een goede 
oplossing alleen maar kan worden 
gevonden wanneer overige inrich-
tingscapaciteit kan worden terugge-
bracht. In de afgelopen weken is 
intensief overleg gepleegd met alle 
betrokkenen, ten einde te proberen op 
basis van beide uitgangspunten ook 
in de regio's buiten het westen van 
het land een oplossing te vinden voor 
de voortzetting van de werkzaamheden 
van Paidos in kleinschalige huizen, 
onder gelijktijdige terugbrenging van 
de algemene inrichtingscapaciteit 
aldaar. 

Ik heb zelf overleg gevoerd met de 
voorzitter van het bestuur en met de 
directeur van Paidos. Ik heb ook 
overlegd met het driemanschap dat 
uitdrukkelijk het mandaat heeft, ook 
namens het bestuur van de Stichting 
Paidos op te treden. Ik meen dat ik 
tijdens het mondeling overleg niet heb 
gezegd dat ieder lid van het personeel 
vertrouwen in deze drie mensen heeft 
uitgesproken, maar het is wel vanuit de 
Paidos-organisatie de officiële verte-
genwoordiging die het mandaat heeft 
van de organisatie. 

Er is ook met de direkteur van het 
WIJN gesproken. Verder is er door 
verschillende betrokkenen en door de 
Directie Kinderbescherming overleg 
gevoerd met de inrichtingen in de 
regio's en met de beraadsgroepen. 
Dat heeft tot het resultaat geleid dat 
het er nu naar uitziet dat in alle regio's 
de mogelijkheid zal bestaan, de 
Paidos-werkwijze voort te zetten, 
doordat een aantal van de daar 
bestaande huizen wordt overgenomen 
door bestaande organisaties. Daarbij 
geven die organisaties de huidige 
inrichtingscapaciteit op. Zij verbinden 
zich dan, de Paidoswerkwijze over te 

nemen in die regio. Dat gebeurt dan 
op de volgende manier. 

Na die overname zal volgens het 
kleinschalige model, volgens de 
ideeën die ook in de paidos-werkwijze 
worden toegepast, worden gewerkt. 
Dit werk zal in beginsel voortgang 
vinden in de huizen waar op dit 
ogenblik de Paidos-werkzaamheden 
geschieden. In beginsel zal het werk 
worden voortgezet in dezelfde huizen 
waar de kinderen nu verblijven, 
behoudens het feit dat een huis in 
bepaalde gevallen wellicht minder 
geschikt is en overplaatsing naar een 
ander tehuis nodig is. 

Er is afgesproken dat het werk in de 
over te nemen huizen gezamenlijk zal 
worden voortgezet door het personeel 
van de overnemende organisatie 
dat de belangstelling en de geschikt-
heid heeft om in het Paidos-werk te 
functioneren, met personeel uit de 
Paidos-organisatie. 

De heer Worrell (PvdA): Begrijp ik het 
nu goed? Dit betekent in concreto dat 
de Minister bepaalde medewerkers 
van Paidos moet ontslaan ten behoeve 
van mensen die bij een grootschalige 
instelling werken en die tot nu toe 
nog niet in dit soort werk hebben 
gefunctioneerd. Als de Minister 
Paidos ondersteunt, lijkt het mij dat 
die personeelsleden blijven functione-
ren en dat er een afvloeiing in de 
grootschalige instelling plaatsvindt. Ik 
snap niet waarom er een koppeling 
gezocht moet worden? 

Staatssecretaris Scheltema: Misschien 
staat u mij toe dat ik dadelijk in een 
andere zin op de kwestie van het 
personeel inga. Het is natuurlijk wel 
zo dat de overnemende organisatie 
tegenover haar personeel een zekere 
verplichting heeftom niet tot ontslagen 
over te gaan op het ogenblik dat die 
capaciteit wordt ingeleverd. De 
gedachte is juist dat er sprake moet 
zijn van een zekere samenwerking, die 
zodanig is dat in ieder huis ten minste 
één vroegere Paidos-medewerker 
werkzaam is, zodat die werksoort en 
de ervaring die op dit punt aanwezig 
is, kunnen worden gecontinueerd. 

De vraag rijst natuurlijk, hoe 
gegarandeerd kan worden dat in die 
tehuizen het werk niet dezelfde vorm 
krijgt als in de grote inrichtingen. 
Tevens zal men zich afvragen, hoe wi j 
ervoor kunnen zorgen dat er een 
zekere continuïteit wordt gebracht in 
de werkwijze. Afgezien van hetgeen ik 
hierover heb gezegd, wijs ik erop dat 
dit gedeeltelijk te bereiken is door de 
training, die de medewerkers in de 
huizen ontvangen, te organiseren op 
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de manier zoals het voor de Paidos-
medewerkers gebeurt. 

In beginsel zijn er dan ook afspraken 
gemaakt om de gezamenlijke training 
en vorming, van medewerkers van de 
organisatie die in het westen wordt 
opgezet en van de medewerkers die 
in ander delen van het land hetzelfde 
werk gaan doen, tot stand te brengen. 
Het werk, de training en de manier 
van benaderen wordt in onderlinge 
uitwisseling gezamenlijk opgezet. 

De heer Mik (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Acht de Staatssecretaris 
het reëel dat, als één van de vier 
medewerkers met de Paidos-gedachte 
is opgevoed, de gedachte dan ook 
werkelijk kan floreren? 

Staatssecretaris Scheltema: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb dit ook in het 
overleg betrokken dat is gevoerd met 
de voorzitter en de directeur van de 
Stichting Paidos. Uit dit gesprek heb 
ik bepaald de indruk gekregen dat de 
mogelijkheid hiertoe bestaat. In de 
eerste plaats zal er niet overal maar 
één medewerker van Paidos zijn. Het 
uitgangspunt is, dat er ten minste één 
medewerker van de Paidos-organisatie 
zal zijn. Bovendien heb ik gezegd, dat 
de medewerkers die de geschiktheid 
en de bereidheid hebben om volgens 
deze werkwijze te werken, uit de 
overnemende organisaties zullen 
worden gekozen. 

Ook is het de bedoeling dat een 
aantal activiteiten dat nu als het ware 
binnen de Stichting Paidos wordt 
verricht, gezamenlijk wordt doorgezet. 
Dit houdt in dat ik er bepaald vertrou-
wen in heb dat deze hulpsoort op 
bovenstaande manier kan worden 
voortgezet. In zekere zin zit hierin ook 
het perspectief, dat de werksoort ook 
in de regio zal worden gedragen door 
al bestaande organisaties. De Paidos-
gedachte kan dus een zekere uitbrei-
ding krijgen, ook in de regio's. De 
sfeer waarin het overleg tussen het 
WIJN en de Stichting Paidos plaats-
vindt, heeft mij de overtuiging 
gegeven dat men van beide kanten 
het belang van het voortzetten van 
deze werksoort ziet. Van beide kanten 
is men ervan overtuigd dat dit goede 
mogelijkheden biedt. 

De heer Mik (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Als dit zo zou zijn, is het 
een goede zaak. Als één van de vier 
personeelsleden uit de oorspronkelijke 
gedachtesfeer afkomstig is, lijkt het 
mij bijzonder discutabel of men kan 
verwachten dat de uitstraling bijzonder 
groot is. Zou het beleidsvoornemen 

niet zo kunnen worden, dat er minimaal 
twee of drie van dergelijke functiona-
rissen aanwezig zijn? 

Staatssecretaris Scheltema: Mijnheer 
de Voorzitter! In deze korte ti jd kan ik 
niet helemaal zien hoe het zal gaan 
met de verschillende mensen op de 
verschillende plaatsen. Ik heb al 
gezegd, dat ik ervan uitga dat in ieder 
geval één personeelslid via die 
stichting erbij zal zijn. Ik hoop natuurlijk 
dat het er meer zullen zijn. In verschil-
lende huizen zullen er ook inderdaad 
meer zijn. Ik vind dat aantrekkelijk. Ik 
zal er dan ook zeer zeker naar streven. 
In het algemeen gesproken, vinden de 
medewerkers, die nu in het veld bij 
Paidos werkzaam zijn, indien mogelijk 
een plaats in de nieuwe organisatie. 

De heer Mik (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Men werkt met koppels 
van twee. Immers, men kan niet 24 
uur actief zijn. Er zijn dus perioden 
waarin er helemaal geen Paidos-me-
dewerker aanwezig is. 

Staatssecretaris Scheltema: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb ook het idee dat 
de manier van werken van de Paidos-
organisatie aanspreekt bij de instellin-
gen die tot overname overgaan. Die 
garantie moet natuurlijk ook bestaan. 

De Paidos-organisaties voelen ook 
voor het idee. Het overnemen van dit 
idee moet ook betekenen dat men 
zoveel mogelijk zal proberen de zaak 
als het ware zo door te zetten dat 
er een wervend effect vanuit gaat. Uit 
het overleg en de manier van benade-
ren, ook van de mensen die over de 
overneming denken, heb ik stellig de 
indruk gekregen dat men er juist 
positief tegenover staat om juist deze 
werksoort te adopteren. 

Daarbij is ook onder ogen gezien 
dat er een zekere begeleiding nodig is 
als men mensen van verschillende 
afkomst in één huis wi l laten samen-
werken. Dit is nodig om ervoor te 
zorgen dat het proces op een goede 
manier verloopt en dat de ideeën die 
het uitgangspunt zijn ook voortgang 
vinden. Er zal ook apart aandacht 
worden besteed aan een begeleidings-
methode om te zorgen dat in tehuizen 
die als zodanig blijven bestaan die 
ideeën worden aangehouden. 

Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Hoe verklaart de Staatsse-
cretaris dat er bij het personeel van de 
huidige Paidos-inrichtingen helemaal 
niet het vertrouwen bestaat dat op de 
manier zoals de Staatssecretaris die 
schetst de Paidos-gedachte kan 
worden voortgezet? Uit de gesprekken 
die ik met medewerkers van Paidos-

inrichtingen heb gehad blijkt dat er 
grote angst leeft dat dit op die manier 
niet zal lukken. 

Staatssecretaris Scheltema: Mijnheer 
de Voorzitter! In de korte tijd die voor 
het overleg beschikbaar is geweest is 
nog niet de hele zaak met alle onder-
delen van de organisatie besproken. 
Daarom heb ik het idee dat de 
gesprekken over de manier waarop 
het moet worden georganiseerd nog 
moeten plaatsvinden. Ik heb het idee 
dat op deze manier een mogelijkheid 
is gevonden om die werksoort voort 
te zetten die buitengewoon aantrekke-
lijk is. Ik herinner er ook aan dat het 
binnen het kader van de Browndale-
en Paidos-organisatie heel bewust als 
aantrekkelijk wordt beschouwd dat op 
deze manier mogelijkheden van 
gezamenlijke training in bestaande 
organisaties worden opgenomen. 

Men vindt de overname ervan 
aantrekkelijk. Daardoor kan ook een 
uitbreiding van deze gedachte worden 
gegeven binnen het bestaande veld. 
Wanneer er trainingsprogramma's 
worden opgezet voor de Paidos-mede-
werkers in het westen en de medewer-
kers van de huizen in de andere 
regio's zal die gezamelijke training 
ook openstaan voor anderen die in 
kleinschalige instituten van hulpverle-
ning aanwezig zijn, zodat die gedachte 
en die manier van werken verder kan 
worden ontwikkeld in het hele 
kinderbeschermingsveld. 

Daarover beluister ik een zeker 
scepticisme bij enkele sprekers. Het is 
toch echt het uitgangspunt van de 
Stichting Paidos zelf geweest. Zij 
wilde proberen die gedachte verder te 
verspreiden. Ik heb hierover met enig 
enthousiasme, ook van de kant van de 
Stichting Paidos, bij het overleg horen 
spreken, evenals van de kant van het 
WIJN. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de 
richting aangegeven van de manier 
waarop ik een oplossing voor de 
huidige problematiek probeer te 
vinden. Daarbij is een vraag aan de 
orde die niet zozeer het structurele 
aspect betreft, maar erover gaat wat 
er met de in de huidige huizen 
aanwezige pupillen moet gebeuren. Ik 
meen dat op basis van de ideeën die 
zijn ontwikkeld bijna alle pupillen 
kunnen blijven in de huizen waar zij 
nu zijn. Het zal in ieder geval niet 
nodig zijn dat pupillen naar een 
grootschalige inrichting of gebouw 
behoeven te worden overgebracht. 

Misschien zullen een aantal kinderen 
uit het westen, en die nu met name in 
de regio zuid zijn, op een gegeven 
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ogenblik - misschien zal het noodza-
kelijk zijn - in een Paidoshuis in 
het westen worden ondergebracht. 
Hieruit zijn zij uiteindelijk afkomstig 
en in beginsel sluit dit ook aan bij de 
gedachte dat de kinderen behoren te 
worden geplaatst in de regio waar zij 
vandaan komen. 

Ik hoop op deze manier in het nader 
overleg dat op verschillende plaatsen 
moet worden gevoerd, te kunnen 
bereiken dat inderdaad in alle regio's 
de methodiek en de benadering van 
de Paidos-organisatie wordt voortge-
zet. Wellicht dat het uitstralingsaspect 
dat daarvan ook kan uitgaan, op 
ruimer schaal wordt voortgezet, zodat 
daarmee de doelstellingen die wi j met 
het beleid wil len bereiken, ook 
inderdaad kunnen worden gehaald. 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Beteke-
nen de opmerkingen van de Staatsse-
cretaris dat er geen huizen van Paidos 
worden gesloten? 

Staatssecretaris Scheltema: Ik kan 
deze vraag niet precies beantwoorden. 
In ieder geval is mijn uitgangspunt 
dat in alle regio's Paidoshuizen blijven 
bestaan. Als ik een schatting moet 
doen van het aantal plaatsen in de 
regio waar deze huizen blijven 
bestaan, kan ik mijns inziens op 
goede gronden zeggen dat dit 
ongeveer 60 plaatsen zijn, naast de 66 
die in de nieuwe organisatie in de 
Randstad zullen bestaan. In andere 
regio's dan het westen, zullen nog 10 
huizen blijven bestaan. Dat is het 
grote merendeel. 

De heer Mik (D'66): Wat denkt de 
Minister te doen met de ingediende 
motie? Hoe staat hij hiertegenover? 

Staatssecretaris Scheltema: Neemt u 
mij niet kwalijk, ik kon u niet geheel 
verstaan. 

De heer Mik (D'66): Ik vroeg wat u van 
plan was met de ingediende motie en 
wat uw attitude hierover is. 

De Voorzitter: Ik moet de Staatssecre-
taris mijn verontschuldiging aanbie-
den. Het is een buitengewoon lange 
motie die buitengewoon ingewikkeld 
geformuleerd is. Wij kunnen misschien 
afspreken dat wi j eerst het volgende 
agendapunt bespreken en dat wi j 
daarna het oordeel van de Staatssecre-
taris vragen over de motie. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l nog een tweede 
termijn. 

De Voorzitter: Ja, het is best mogelijk 
dat u een tweede termijn wilt, maar 
het oordeel over de motie zou dan 

kunnen komen na het volgende 
agendapunt. Ik vind het niet behoorlijk 
tegenover de Staatssecretaris om 
hem zomaar ineens daarmee te 
confronteren. 

Staatssecretaris Scheltema: Ik lees de 
motie en hetgeen de Kamer daarin 
uitspreekt. De hulpverlening dient op 
basis van de Paidos-methodiek te 
worden gecontinueerd. Ik heb uiteen-
gezet dat ik dat wil en hoe ik dat wi l . Ik 
begrijp dat de motie wat dit betreft in 
dezelfde richting gaat als mijn 
uiteenzettingen. Ik ben graag bereid 
daarover en over de gehsle manier 
waarop dit werk wordt voortgezet 
vóór het einde van 1982 verslag u i t te 
brengen. 

D 
Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindsman 
voor zijn antwoord en ik dank hem 
ook voor een deel van zijn oplossingen, 
namelijk dat deel waarin uitgangspunt 
van zijn beleid zal zijn dat in ieder 
geval in alle regio's Paidos-tehuizen 
zullen blijven bestaan. Voorts, dat de 
lege bedden in grootschalige inrichtin-
gen niet worden bezet met Paidos-
pupillen maar dat de Paidos-pupillen 
duidelijk in hun eigen kleinschalige 
omgeving blijven. Dat is allemaal 
prima en daarvoor een groot compli-
ment. 

Eén ding begrijp ik echter niet. De 
Staatssecretaris zegt dat de Paidos-
stichtingen in de regio moeten 
worden overgenomen door bestaande 
instellingen. Voorts zegt hij dat het 
overtollige personeel, zonder Paidos-
ervaring, van de grootschalig bestaan-
de instelling in Paidostehuizen 
moeten gaan werken. Zij krijgen daar 
een training; dat is erg moeilijk en er 
moet zelfs een begeleidingscommissie 
komen. Ondertussen zet de Staatsse-
cretaris de mensen die wel ervaring 
hebben en opgevoed zijn in het 
Paidos-idee en die met de pupillen die 
nu al in deze tehuizen wonen, soms al 
jaren hebben gewerkt, op straat. De 
Staatssecretaris vernietigt dus 
ervaring, hij vernietigt mijns inziens 
op deze wijze een grote mate van 
betrokkenheid. 

Bovendien denk ik dat dit de nodige 
onrust onder de pupillen zelf zal 
geven. Waarom heeft de Staatssecre-
taris gekozen voor het overnemen 
door grootschalige instellingen van 
de Paidos-tehuizen in de regio's? 
Waarom kiest hij niet de andere kant? 
Daarmee bedoel ik dat de nieuwe 
organisatie die de Paidos-hulpverle-
ning in de Randstad gaat doen de 
rechtspersoon wordt, terwijl de 

verschillende Paidos-tehuizen in de 
regio dependances worden. Op die 
wijze worden ook de rechtspositie en 
het arbeidscontract van de medewer-
kers daar geregeld. 

Dat betekent dat men, voor zover de 
tehuizen in de regio's blijven bestaan, 
de Paidos-medewerkers absolute 
voorrang geeft om daar te blijven 
werken. Bij vacatures kunnen de 
mensen die overtollig waren in de 
grootschalige inrichtingen natuurlijk 
bij voorrang voor aanvulling zorgen. 
Dat is dus een heel andere invalshoek 
dan die van de Staatssecretaris, juist 
bedoeld om ervaren mensen niet te 
laten afvloeien. Als er anderen 
worden neergezet, is zelfs een hele 
begeleidingscommissie nodig om hen 
met de Paidos-gedachte vertrouwd te 
maken. 

Ik vind het overigens een doorbraak 
dat de grootschalige instellingen er 
nu ook van doordrongen zijn dat 
Paidos een goede werkwijze is. Ik 
denk dat, als die doorbraak er eenmaal 
is, het Paidos-werk op zich bevruchtend 
kan werken, ook ten opzichte van de 
grote instellingen. Dat zou best kunnen 
door af en toe mensen uit de grootscha-
lige instellingen stage te laten lopen in 
de Paidos-tehuizen. De oplossing van 
de Staatssecretaris vind ik erg ineffi-
ciënt, althans het laatste stuk ervan. Ik 
verzoek hem dan ook dringend de 
andere invalshoek te nemen, opdat de 
Paidos-mensen, die er nu al zolang 
werken, kunnen worden gehandhaafd. 

D 
De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik bied u en de Staatssecre-
taris mijn excuses aan vanwege het 
feit dat ik een zo lange motie heb 
aangeboden. Wi j moeten de zaak hier 
wel even op een rijtje zetten. Het is 
een zeer ingewikkelde problematiek. 
Tot op het laatste moment komen er 
nog allerlei gegevens op tafel. De 
ingewijden weten dat een aantal 
overwegingen reeds in de IWRV-rap-
porten stonden en dat het om het 
dictum gaat. 

Volgens mijn aantekeningen heeft 
de Staatssecretaris gezegd dat één 
huis van Paidos in Nederland waar-
schijnlijk gesloten zal worden. De rest 
blijft bestaan. Dat betreft een aantal 
bedden in het westen plus nog 60 in 
de regio. 

Het idee van mevrouw Terpstra 
spreekt mij bijzonder aan en ik snap 
ook niet wat nu precies de bedoeling 
van de Staatssecretaris is. Er zijn 
grootschalige instellingen die in 
omvang moeten worden terugge-
bracht, omdat zij soms met overcapa-
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citeit of leegstand zitten. Medewerkers 
uit die grootschalige instellingen 
krijgen als eerste de kans bij Paidos-
instellingen, waarvan zij de werkwijze 
in eerste instantie niet onderschrijven, 
want anders hadden zij zich daar ook 
aangemeld. 

Paidos-medewerkers, van wie de 
Staatssecretaris overtuigd is dat zij 
hulp verlenen op een manier die 
iedereen aanspreekt — zij is kleinschalig 
en ook zeer duidelijk op de kinderen 
gericht - moeten echter worden 
ontslagen! Zo bont heb ik het nog 
nooit gehoord! Ik moet de Staatssecre-
taris ernstig vragen de Paidos-mede-
werkers niet de dupe te laten worden 
en de huizen, waarin zij werken, in 
stand te houden. Als er eventueel 
Paidos-medewerkers bereid zijn met 
anderen samen te werken ten gevolge 
van personeelsverschuiving, moeten 
zij de mogelijkheid hebben deze weg 
te gaan. 

Het kan niet zo zijn dat door vermin-
dering in grootschalige instellingen 
Paidos-medewerkers het slachtoffer 
worden. Als de Staatssecretaris bij 
zijn mening blijft dat één medewerker 
in een Paidos-instelling wordt gehand-
haafd en dat de rest door medewerkers 
uit grootschalige instellingen wordt 
aangevuld, zal ik u, mijnheer de 
Voorzitter, ofschoon het al laat is, een 
derde termijn moeten vrageYi om een 
motie aan de Kamer voor te leggen. 
Wi j vinden dit absoluut onaanvaard-
baar! 

D 
Mevrouw Korte-van Hemel (CDA): 
Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de 
vragen, gesteld door de vorige 
sprekers. Graag hoor ik van de 
Staatssecretaris of een eventueel 
ontslag van Paidos-medewerkers iets 
te maken heeft met de faillissements-
situatie waarin de stichtingen verkeren. 
Is de curator gehouden bij voorbaat 
ontslagaanvraag voor deze mensen in 
te dienen, zodat er een zekere onont-
koombare situatie is, of is er een vrije 
keuzemogelijkheid in het beleid? 

Ik denk dat deze vraag relevant is 
voor de beantwoording. Anders 
draagt het voorgestelde beleid een 
inconsequentie in zich. 

Ik dank de Staatssecretaris voor de 
bewogenheid waarmee hij stelde dat 
het kon gebeuren. Het kwam op mij 
over als een pleidooi voor samenwer-
king. De Staatssecretaris ging zelfs 
zover de Paidos-medewerkers een 
opdracht mee te geven als zij met 
anderen gingen samenwerken. Ik 
denk dat dat toch te ver gaat. Het is 
goed eikaars werksoort te leren 

kennen maar het moet niet op een zo 
gedwongen of zelfs verwrongen 
manier. 

D 
Staatssecretaris Scheltema: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil nog even proberen 
de uitgangssituatie te schetsen. De 
Paidos-organisatie gaat failliet. De 
organisatie verdwijnt en de medewer-
kers worden ontslagen. Dat is onver-
mijdelijk. Wil len wi j de werkwijze 
voortzetten in een nieuwe organisatie 
dan moet het om te beginnen een 
goedgekeurde organisatie zijn. 

Juist doordat er met een niet goed-
gekeurde organisatie werd gewerkt, 
zijn er in financiële zin ongelukken 
gebeurd. Tegelijkertijd dient de 
goedgekeurde organisatie deze 
personeelsleden in dienst te nemen. 

Deze goedgekeurde organisatie zal 
volgens mijn plan in het westen 
worden opgericht, omdat daar 
uitbreiding van het aantal goedgekeur-
de plaatsen nog mogelijk is. In de 
andere regio's kunnen alleen plaatsen 
worden gevonden door inlevering van 
enkele van de huidig goedgekeurde 
plaatsen. Dit betekent dat de perso-
neelsleden van Paidos opnieuw in een 
goedgekeurde of goed te keuren 
organisatie moeten worden opgeno-
men. Gevraagd is of het mogelijk én 
een denkbaar alternatief is dat de 
stichting in het westen, die de betrek-
keiijk uitgebreide groep Paidos-huizen 
zal beheren, ook de drie of vier 
huizen die in elk van de regio's blijven 
bestaan ook onder haar hoede neemt. 
Ik heb deze vraag uiteraard laten 
bekijken en ook heb ik hierover 
overleg gepleegd met de mensen in 
het veld. Afgezien van problemen die 
ik nog zal noemen speelt hierbij het 
probleem dat van de kant van de 
nieuw op te richten organisatie wordt 
gezegd dat dit eigenlijk niet goed te 
doen is. 

Als men in de regio drie huizen 
heeft staan, heel ver verspreid, is het 
beheren vanuit de organisatie in het 
westen inderdaad niet goed te doen. 
Dan kan men op bezoek komen om te 
zien hoe daar gaat, maar een werkelijk 
contact is vanuit de verte niet goed te 
regelen. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan mij voorstellen 

De Voorzitter: Ik verzoek de leden niet 
meer te interrumperen. Anders moeten 
wij vanavond ook vergaderen. 

Staatssecretaris Scheltema: Dit is de 
eerste reden waarom dit niet de 
oplossing kan zijn die wi j zoeken. De 
tweede reden is dat het op deze 

manier mogelijk is dat goedkeuring 
wordt verleend aan Paidos-plaatsen in 
de regio, doordat er tegelijkertijd 
goedgekeurde plaatsen worden 
ingeleverd. 

Het goedkeuren van plaatsen 
zonder dat er tegelijkertijd wordt 
ingeleverd, is financieel niet haalbaar. 
Dit betekent dat dit in overleg met 
bestaande organisaties moet gebeu-
ren, die in de regio werkzaam zijn. Als 
hun medewerking kan worden 
verkregen en als tot gezamenlijke 
activiteit kan worden gekomen, is een 
oplossing mogelijk, terwij l die op een 
andere manier niet goed mogelijk is. 
Ik heb een tentatieve berekening laten 
maken van de extra kosten van een 
andere manier. Deze komt in ieder 
geval uit op bedragen die de miljoen 
gulden zullen overtreffen. De extra 
gelden daarvoor zijn op dit ogenblik 
eenvoudig niet beschikbaar. 

Ik ga in op de vraag waarom 
Paidos-medewerkers worden ontsla-
gen en waarom niet andere medewer-
kers. In beginsel worden alle Paidos-
medewerkers ontslagen. Zij moeten 
dus, wil len zij weer aan het werk 
komen, ergens in een andere organi-
satie een baan krijgen. Van de 
medewerkers van de Paidos zal het 
overgrote deel van de pedagogische 
medewerkers, die in het veld werkzaam 
zijn, in deze nieuwe vorm ook een 
plaats vinden. Met het overgrote deel 
bedoel ik ongeveer 60 van de 80 
medewerkers. Het overgrote deel van 
de pedagogische medewerkers zal 
dus een plaats vinden. 

De situatie zal wat anders liggen 
voor de mensen die in de organisatie 
werkzaam zijn. Daarvan zullen 
inderdaad verschillende mensen niet 
meer opnieuw aan de slag kunnen. 
Voor zover het echter de mensen 
betreft die typisch pedagogische 
kwaliteiten van de Paidos hebben, zal 
het merendeel dus wel in deze 
organisatievorm kunnen worden 
opgenomen. Ik spreek nu over 
driekwart van het aantal mensen. Het 
zal u bekend zijn dat de werkwijze van 
de Paidos met zich brengt dat de 
mensen vaak niet al te lang in de 
huizen werken, zodat er een betrekke-
lijk groot verloop bestaat. In feite denk 
ik dat deze oplossing niet betekent dat 
van de pedagogische medewerkers 
van Paidos er velen niet meer in 
dienst worden genomen terwij l zij 
dat eigenlijk wel zouden wensen. 

De heer Worrell vroeg of ik dan van 
mening ben dat er niet meer dan één 
Paidos-medewerker in een tehuis 
moet worden opgenomen. Dat is 
natuurlijk niet mijn mening. Er komt 
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er ten minste één, maar mijn streven 
zal erop gericht zijn, er zoveel mogelijk 
van de kant van Paidos te nemen. 

De heer Worrell (PvdA): Welk middel 
heeft u dan? 

Staatssecretaris Scheltema: Ik heb het 
middel van het overleg met de 
verschillende organisaties. Dat 
overleg, dat bezig is, geeft mij de 
overtuiging dat op deze wijze goed 
kan worden gewerkt. Het is mijn 
mening dat door deze wijze van 
werken van een poging om de 
gedachten en de methodiek van 
Paidos verder te verbreiden, meer 
terecht komt dan wanneer men 
Paidos in een isolement, ook organi-
satorisch, laat werken en geen 
aansluiting laat vinden bij de kinder-
beschermingsorganisties in de regio, 
die ook oog hebben voor de voordelen 
van deze werkwijze en gelet op de 
ontwikkelingen die zich voordoen 
graag bereid zijn mee te werken aan 
een verdere ontwikkeling van deze 
gedachten. Dat beschouw ik bepaald 
ook als een positief effect van deze 
oplossing voor zover die in de regio 
wordt gekozen. 

De Voorzitter: Ik begrijp, dat de heer 
Worrell l een derde termijn wi l . 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zijn in verlegenheid 
gebracht door een mededeling van de 
Staatssecretaris. Ik wi l graag het 
woord voeren in derde termijn en 
daarin een motie aan de Kamer 
voorleggen. Aangezien die motie nog 
niet gereed is, verzoek ik u om enig 
uitstel. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van de 
stukken over de financiering van 
gezinsbegeleidingsprojecten (17 100-
XVII, nrs. 83 en 84). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! De vaste 
Commissie voor de Volksgezondheid 
heeft van de week overleg gevoerd 
met de Minister van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne en de Minister van 
CRM over de gezinsbegeleidingspro-
jecten voor gezinnen met gehandicap-
te kinderen. Deze projecten zijn tot nu 
toe gefinancierd door het Nederlands 
Comité voor kinderpostzegels op 
voorwaarde dat daarna een structurele 

financiering via de rijksbegroting zou 
worden gerealiseerd. Vorig jaar is dat 
niet gelukt en heeft het kinderpostze-
gelcomité zich bereid verklaard nog 
één keer in te springen. Nu is dat 
definitief afgelopen. De vaste kamer-
commissie heeft de Minister deze 
week unaniem gevraagd ten minste 
een oplossing proberen te vinden 
voor het voortbestaan van de projecten 
voor 1983. 

In het licht van het definitieve 
evaluatierapport, dat begin juni 
verschijnt, kan dan over de structurele 
financiering verder worden gepraat. 
De redenering van de Minister, dat zij 
eerst over het evaluatierapport wi l 
beschikken en dan twee jaar de tijd 
wil hebben om tot een structurele 
financiering voor de gezinsbegeleiding 
te komen, heeft de commissie 
unaniem van de hand gewezen. 
Zij weet langzamerhand over 
welke projecten zij praat. Bovendien 
zou het toch al te gek zijn als, naar 
aanleiding van een evaluatie van 
bestaande projecten, vervolgens op 
de bureaus een mooi plan wordt 
neergelegd voor de ui tbouw van de 
gezinsbegeleiding, terwij l men de 
projecten intussen ter ziele laat gaan. 

Gezinsbegeleiding moet allereerst 
worden uitgebouwd op grond van de 
ervaringen van de mensen, die er in 
de dagelijkse praktijk mee te maken 
hebben. Dit laat natuurlijk onverlet, 
dat ook in de bestaande projecten kan 
worden bijgestuurd als dat bij de 
evaluatie en in het kader van een 
toekomstige opzet, nodig zou blijken. 
Maar daar moet dan eerst over gepraat 
worden. 

Beide bewindslieden hebben 
getuigd van hun positieve instelling 
ten aanzien van deze projecten. Beide 
Ministers en de Kamer vinden 
gezinsbegeleiding van groot belang 
voor ouders die hun gehandicapt 
kind thuis wil len verzorgen. Deze 
ouders staan ook in financieel opzicht, 
achter bij ouders die hun kind in een 
erkende AWBZ-inrichting hebben 
ondergebracht. 

De motie van mevrouw Cornelissen 
op stuk nr. 19, die kamerbreed 
ondertekend is en die langzamerhand 
een begrip geworden is, heeft een en 
ander onder woorden gebracht en die 
ongelijke positie wil len veranderen. 

Ministers én Kamer zijn het er ook 
over eens dat het beleid gericht moet 
zijn op een verschuiving van intramu-
rale naar extramurale voorzieningen. 
Ik vind dat wi j dan ook de consequen-
ties, die hieruit voortvloeien, moeten 
durven trekken. Ik ben gelukkig niet 
de enige, die dat vindt. Wanneer wi j 

dat nu niet doen, terwijl het gaat om 
een klein, overzichtelijk veld en een 
beperkt bedrag, wat zijn dan onze 
mooie beloftes en aangenomen 
moties waard? Waar blijft het vertrou-
wen in de politiek, als de Kamer de 
zaken nog niet eens kan sturen in de 
richting, die zij zelf uitstippelt? In üie 
zin is dit debat naar mijn gevoel een 
test-case. 

De Kamer heeft zich niet gemakkelijk 
van deze discussie wil len afmaken. 
Wij hebben alle begrip voor de 
financiële problemen van de bewinds-
lieden, maar daar staat tegenover dat 
het plaatsen in een AWBZ-inrichting 
veel duurder is. Wij zouden financieel 
onze kop in het zand steken, als wi j 
voor een bedrag van enkele miljoenen 
de kostenbeheersing in de gezond-
heidszorg tot een loze kreet zouden 
maken. 

Ik wil ook een concrete suggestie 
doen. De ombuigingen in de gezond-
heidszorg, die in de Voorjaarsnota zijn 
aangekondigd, zien wi j in de begroting 
terug via een vermindering van de 
rijksbijdragen, onder meer voor de 
AWBZ-kas. Tijdens de behandeling 
van de Voorjaarsnota gisteren is 
gebleken, dat over het exacte bedrag 
van die vermindering nog overleg 
plaatsvindt. Daar ligt een mogelijkheid 
voor de Minister van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne. Het bestaan van 
gezinsbegeleidingsprojecten betekent 
immers, dat minder een beroep op 
deze AWBZ-verstrekking behoeft te 
worden gedaan. 

En misschien kan de Minister van 
CRM ook nog iets vinden. 

Ik heb u, mijnheer de Voorzitter, een 
motie overhandigd en ik geef nog een 
heel korte toelichting daarop. Het 
dictum is zo ruim mogelijk geformu-
leerd. Het gaat om het veilig stellen 
van de projecten voor 1983. De motie 
laat open dat de coördinerend 
minister nog naar wegen kan zoeken 
buiten de begroting. Ze vraagt (nog) 
niet om een structurele financiering; 
ze geeft de bewindslieden alle 
mogelijkheid om samen tot een 
oplossing te komen. Ze zegt dus bijna 
kamerbreed maar één ding: deze 
bewindslieden moeten ervoor zorgen 
dat de gezinsbegeleidingsprojecten in 
1983 kunnen worden voortgezet. 
Natuurlijk moet er dan een goede 
evaluatie plaatsvinden, want dat is 
ons aller bedoeling. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Beckers-
de Bruijn, Müller-van Ast, Cornelissen, 
Terpstra, Moolhuysen-Fase en Van Es 
wordt de volgende motie voorgesteld: 
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Voorzitter 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
financiering van gezinsbegeleidings-
projecten; 

van oordeel, dat gezinsbegeleiding 
van groot belang is voor ouders van 
een gehandicapt kind die hun kind 
thuis wil len verzorgen; 

van oordeel, dat gezinsbegeleidings-
projecten een belangrijk element 
vormen in het algemeen onderschre-
ven beleid, gericht op het teweegbren-
gen van een verschuiving van intramu-
rale naar extramurale hulpverlening; 

van oordeel, dat de tot aan het einde 
van 1982 door het Nederands Comité 
voor Kinderpostzegels gefinancierde 
gezinsbegeleidingsprojecten een 
positieve bijdrage leveren aan de 
door de Kamer met unanieme 
aanvaarding van motie 14406, nr. 19 
bepleite opheffing van de ongelijke 
positie tussen ouders die hun gehan-
dicapte kind thuis verzorgen en 
ouders wier kind in een erkende 
AWBZ-instelling wordt verzorgd; 

overwegende, dat de bedoelde 
gezinsbegeleidingsprojecten er mede 
toe leiden dat een vermindering 
optreedt in de aanspraak op verstrek-
kingen ingevolge de AWBZ; 

verzoekt de Regering, de financiering 
van de tot nu toe door het NCK 
betaalde gezinsbegeleidingsprojecten 
voor het jaar 1983 veilig te stellen en 
deze projecten vervolgens te evalue-
ren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 85 (17 100-XVII). 

D 
Mevrouw Moolhuysen-Fase (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Het valt te 
betreuren dat er voor een dergelijk 
belangrijk onderwerp een zo korte tijd 
van voorbereiding is geweest, maar ik 
acht het juist gezien het belang van 
het onderwerp een voorrecht hierover 
mijn maiden speech te houden. 

Onze fractie vindt het uitermate 
gewenst, naast de overstelpende 
hoeveelheid cijfers en berekeningen 
die deze week de revue gepasseerd 
zijn, vandaag aandacht te besteden 
aan de situatie van de gehandicapte 
kinderen in het gezin binnen onze 
samenleving. Met het opzetten van de 
gezinsbegeleidende projecten is naar 
het oordeel van de fractie van D'66 
een belangrijke ontwikkeling in gang 
gezet in de verschuiving van de 
intramurale naar de extramurale zorg. 
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Met deze constatering wil onze 
fractie duidelijk maken dat zij er 
bijzonder groot gewicht aan toekent 
dat dit beleid geëffectueerd wordt. 
Met nadruk wi l ik hier nog eens 
stellen dat het er ten principale om 
gaat gehandicapte kinderen, gezien 
het feit dat de ouders er duidelijk de 
voorkeur aan geven hun gehandicapte 
kind thuis te verzorgen, binnen 
gezinsverband te laten. Het past de 
overheid niet extra belemmeringen 
hiertoe in de weg te leggen. Van deze 
ouders wordt toch al zo veel gevraagd. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij achten 
continuering a fortiori in veiligstelling 
van de gezinsbegeleidende projecten 
met name van groot belang, omdat 
dit geheel past in de geest van 'motie 
19' die beoogde de sociale en finan-
ciële ongelijkheid tussen ouders die 
hun gehandicapte kind thuis verzorgen 
en ouders wier kind in een erkende 
AWBZ-instelling verzorgd worden, op 
te heffen. 

Het gaat erom tegemoet te komen 
aan de wens van ouders naar onder-
steuning van de zorg voor hun 
kinderen op de manier zoals binnen 
de projecten gerealiseerd wordt. Het 
gaat er naar het oordeel van mijn 
fractie ook om dat niet de intramurale 
zorg het primaat heeft van de begelei-
ding van gehandicapte kinderen. Het 
gaat er eveneens om dat de intensive-
ring van de eerstelijnsvoorzieningen, 
ingezet door het vorige kabinet, haar 
voortgang vindt. 

Gezien de grote overeenstemming 
tussen de verschillende fracties ten 
aanzien van veilig stellen en continue-
ren van de projecten, ben ik van 
mening dat op korte termijn duideli jk' 
heid geschapen dient te worden van 
de kant van de Regering over de 
vraag op welke wijze zij bereid is aan 
de wensen van de Kamer, maar 
belangrijker nog, aan die van de 
mensen waar het om gaat: de ouders 
van de gehandicapte kinderen, 
tegemoet te komen. 

Zoals te verwachten heeft het NCK 
de Minister desgevraagd geantwoord 
niet in staat te zijn de subsidies aan 
de projecten in 1983 nog te verlenen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij achten 
de opstelling van het NCR alleszins 
begrijpelijk, gezien de overwegingen 
die het Comité heeft kenbaar gemaakt. 
Ik noem enkele van die overwegingen. 

Het NCK heeft de afgelopen jaren 
ruim f 5 miljoen in de gezinsbegelei-
dingsprojecten geïnvesteerd; 

Reeds in 1980 was in een brief van 
de Interdepartementale Stuurgroep 
de bereidheid uitgesproken naar 
wegen te zoeken tot inpassing van de 

Gezinsbegeleidingsprojecten 

ontwikkelde begeleidingsmodellen in 
reeds bestaande financiering of 
voorzieningenstructuur; 

In ambtelijk overleg, eind 1981, 
begin 1982, is door het NCK zeer 
nadrukkelijk te kennen gegeven dat 
op een verdergaande financiële 
ondersteuning eind 1982 in geen 
geval zou kunnen worden gerekend 
en dat er met kracht zou moeten 
worden gestreefd naar het in stand hou-
den van de vereiste geldstroom ten 
behoeve van de hulpverlening in 
gezinnen met een gehandicapt kind. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zou 
naar onze mening getuigen van een 
werkelijke visie op het beleid ten 
aanzien van de thuiszorg en op een 
beleid dat een verschuiving van intra-
naar extra-murale zorg mogelijk 
maakt, indien de Minister zich bereid 
verklaart de financiering van de 
gezinsbegeleidingsprojecten voor 
1983 en de komende jaren veilig te 
stellen. 

In dit verband wi l ik er met klem op 
wijzen dat, zoals ook een aantal 
projecten hebben aangetoond en 
zoals ook in andere sectoren reeds het 
geval is, instandhouding en uitbou-
wing van deze vormen van thuiszorg 
tot een aanmerkelijke kostenbesparing 
zullen leiden. 

Maar ik herhaal: het gaat niet alleen 
om de financiële aspecten maar 
veeleer om de sociale aspecten die 
aan dit beleid c.q. verschuiving van 
beleid vastzitten. De D'66-fractie hecht 
er aan, mede in het licht van de door 
de Minister tijdens het mondelinge 
overleg gemaakte opmerkingen, 
tegemoet te komen aan de wens van 
de meest betrokkenen: de ouders, die 
terecht structurele ondersteuning 
vragen om hun gehandicapte kinderen 
binnen het gezin te verzorgen. 

Dat immers getuigt van inclusief 
denken: gehandicapten moeten 
worden geïntegreerd in de samenle-
v ing; dat wil zeggen dat zij een plaats 
moeten krijgen in de arbeid, het 
onderwijs en zeker in het gezin. 
Vandaar dat wi j de motie van mevrouw 
Beckers van harte ondersteunen. 

D 
Mevrouw Miiller-van Ast (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn felicitaties 
voor collega Moolhuysen die bij het 
scheiden van de markt over een heel 
belangrijk onderwerp haar maiden-
speech heeft gehouden! Ik hoop dat 
het zal bijdragen aan de besluitvor-
ming in dit Huis. Mevrouw Moolhuysen 
heeft in haar ijver om die maiden-
speech tot iets waardevols te maken 
- daarin is zij prima geslaagd - alles 
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nog eens op een rijtje gezet. Na de 
verhalen van mevrouw Beckers en 
mevrouw Moolhuysen is alles 
eigenlijk al gezegd. Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp dat u dat zult 
toejuichen. Ik wi l zelf ook graag naar 
huis vanavond, want ik ben deze week 
al te lang in Den Haag. 

Wij gaan deze week op vakantie en 
één van de dingen die het resultaat 
kunnen zijn van wat wi j nu doen, is 
dat mensen met een gehandicapt kind 
thuis ook over vakantie zouden 
kunnen gaan denken, als ze al geen 
plannen hebben gemaakt. Wij praten 
al vi j f jaar over deze zaak; iedereen 
heeft het al over de legendarische 
motie nr. 19 van mevrouwCornelissen. 
De Kamer heeft voortdurend de 
politieke wi l uitgesproken om het 
kleinschalig te houden, om de 
kinderen zoveel mogelijk thuis te 
houden en om de eerste-lijnszorg te 
versterken. Bijna alle kabinetten 
hebben datzelfde gedaan. 

Ik denk dat nu het moment gekomen 
is om de politieke wi l samen met de 
bewindslieden om te zetten in daden. 
Wij weten allemaal hoe moeilijk het in 
deze ti jd is prioriteiten te stellen, maar 
als wi j niet als een soort van 'schijn-
heiligen' op vakantie willen gaan, 
moet er nu wat gebeuren. Hoewel 
iedereen zit te springen om te stemmen 
over andere onderwerpen, is de inzet 
van de Kamer meer dan nodig om 
deze zaak bij het scheiden van de 
markt nog te behandelen. Wij stemmen 
straks over een motie voor iedereen 
die een gehandicapt kind thuis heeft. 
Wie de inzet van die mensen kent, 
beseft dat dit laatste half uur van de 
Kamer beslist noodzakelijk is geweest. 

D 
MevrouwCornelissen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het gaat in dit debat 
over een heel belangrijke zaak voor 
ouders met een gehandicapt kind. Het 
probleem is niet nieuw, want het 
eerste congres over gezinsbegeleiding 
werd al gehouden in oktober 1977. 
Om vervalsing van de geschiedschrij-
ving te voorkomen, moet ik overigens 
opmerken dat de veelbesproken 
'motie-19' niet kamerbreed was 
ondertekend. Deze motie was kamer-
breed aangenomen en paste heel 
goed in de nieuwe ontwikkeling die 
toen gaande was in de thuisverzorging 
van gehandicapte kinderen. In die 
motie werd namelijk gevraagd om 
financiële en sociale gelijkstelling van 
ouders die hun gehandicapt kind thuis 
verzorgden. 

Het NCK is hier geweldig goed op 
ingesprongen door bereid te zijn, 
bepaalde projecten te financieren. 
Men zag ook toen al in, dat de 
overheid hiervoor geen geld had. In 
1978 heeft het NCK besloten om de 
eerste projecten te financieren. In de 
loop van de tijd is er voortdurend 
overleg geweest over de voortgang. 

Mijn fractie was erg gelukkig om in 
de voortgangsnotitie over het gehan-
dicaptenbeleid dd. 19 april 1982 te 
kunnen lezen, dat voor het onderdeel 
gezinsbegeleiding onlangs een 
stuurgroep van het particulier initiatief 
is ingesteld, waarin ambtenaren van 
de meest betrokken departementen 
als waarnemers zitting hebben. In 
deze stuurgroep zal op basis van 
het materiaal van lopende projecten in 
de gezinsbegeleiding worden gewerkt 
aan een financiële oplossing voor de 
projecten - op de korte termijn - en 
aan de verdere ontwikkeling van de 
gezinsbegeleiding op langere termi jn. 

In een hieraan voorafgaande 
passage stond te lezen dat op 18 
december 1980 afspraken zijn gemaakt 
tussen de ISG en het NCK over de 
subsidie voor de gezinsbegeleidings-
projecten. Deze subsidiëring zou 
moeten worden voortgezet, totdat het 
werk van de evaluatiecommissie zou 
zijn afgerond en de resultaten met de 
overheid zouden zijn besproken. 

Het NCK heeft daarop positief 
gereageerd met een toezegging tot 
eind 1982. Wij leefden dus in de 
verwachting dat men er ook gezien de 
vermelding van de bewindslieden in 
deze voortgangsnotitie over het 
gehandicaptenbeleid, druk bezig was 
en dat 1983 inderdaad niet het jaar 
zou zijn, waarin veel projecten hun 
onmisbare en belangrijke werk 
zouden moeten stopzetten. 
Helaas bereikten ons berichten dat het 
het NCK niet mogelijk bleek, verder te 
subsidiëren. Ik prijs de Minister en 
het NCK, dat zij op zo'n korte termijn 
hebben geantwoord. Helaas was dat 
de Minister en voor ons geen plezierig 
antwoord. 

Aan de andere kant sprak uit dat 
antwoord begrip voor het NCK, dat 
een aantal projecten vier jaar lang 
heeft gesubsidieerd en geinancierd. In 
de komende periode zullen wi j 
moeten bezien of de financiering 
misschien niet uitsluitend van de 
rijksoverheid afhankelijk moet zijn. 
Het is belangrijk en noodzakelijk dat 
ook andere overheden - zeker in het 
kader van de decentralisatie - meeden-
ken over financiering. Op zo'n korte 
termijn kunnen wi j dat echter van de 
lagere overheden niet verwachten. 

Mijn fractie is een groot voorstand-
ster van de ontwikkeling van de 
gezinsbegeleiding. Het is een ontwik-
keling in een nieuwe vorm van 
hulpverlening, die hard nodig is en 
die voldoet aan alle eisen die wi j 
stellen in deze t i jd. Het gaat om 
vri jwil l igershulpen-bevordering van de 
zelfhulp. Het is een zeer zuinige 
manier van hulpverlening. Wij onder-
steunen dus de motie van mevrouw 
Beckers. Wij hopen dat de bewindslie-
den ruimte zullen vinden om de 
projecten, die de evaluatie goed 
doorstaan — er zijn immers altijd 
projecten die niet voldoen aan de 
eisen - te financieren. Daarom heb ik 
de motie van mevrouw Beckers graag 
ondertekend. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! In 'mi jn laatste minuut' 
van vandaag en van voor het reces 
wi l ik de woorden van de voorgaande 
sprekers van harte ondersteunen. Ik 
zou het echt onbegrijpelijk vinden, als 
de voortzetting van de thuishulpprojec-
ten niet door de overheid gegaran-
deerd werd. Versterking van de eerste 
li jn, verschuiving van intramurale 
zorg naar extramurale zorg, verster-
king van de preventieve gezondheids-
zorgzijn begrippen waar ontzettend 
veel over gepraat wordt en die 
ondersteund worden. 

Ik begrijp helemaal niet hoe de 
bewindslieden onzekerheid kunnen 
laten voortbestaan over de experimen-
ten die juist die doelen dienen. Uit de 
brief van het NCK blijkt dat er vanaf 
die kant nooit onduideli jkheid is 
geweest over de einddatum van de 
financiering. Dat is toch wel een 
beetje anders dan de indruk die de 
Minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne ons heeft gegeven in 
het mondeling overleg van afgelopen 
dinsdag, namelijk dat de NCK in elk 
geval de evaluatie zou wil len afwach-
ten. 

Afgezien van het veel genoemde 
feit dat thuiszorg op de lange termijn 
kostenbesparend zal werken, vind ik 
het nu nog uitdelen van zo'n klap aan 
een willekeurige groep mensen, die 
toch al zwak is, onaanvaardbaar en 
volkomen onbegrijpelijk. 

D 
Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De Kamer leeft jarenlang 
gepraat over uitgangspunten van het 
gehandicaptenbeleid: verschuiving 
van een deel van de intramurale naar 
de extramurale zorg en de vrije keuze 
van ouders om hun gehandicapte 
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kind thuis op te kunnen voeden als zij 
dat zelf wil len. Dat was geen theorie, 
geen leuk bedenksel van kamerleden, 
maar politiek beleid dat aansloot op 
een verheugende ontwikkeling in 
onze samenleving. Het komt van de 
ouders met gehandicapte kinderen 
zelf, waarvoor politiek kamerbreed 
erkenning kwam. 

De keuze van ouders om hun 
gehandicapt kind en soms zelfs hun 
gehandicapte kinderen, thuis op te 
voeden, is niet gemakkelijk. Dag in, 
dag uit 24 uur per dag bezig zijn met 
je gehandicapte kind is een loodzware 
taak, die alles van de ouders vergt en 
soms nog meer. Gezinsbegeleiding 
kan die taak iets verlichten, kan niet 
dat beetje geven wat het mogelijk 
maakt, die zware taak te blijven 
verrichten en men behoeft daardoor 
niet gedwongen te worden, zijn kind 
uit huis te plaatsen, met als gevolg de 
ontwricht ing van het gezin, in AWBZ-
instellingen die de overheid handenvol 
geld meer kosten. 

Uitgerekend die gezinsbegeleiding 
dreigt nu te verdwijnen, niet omdat 
deze niet goed is, maar omdat de 
evaluatie daarvan nog niet is afgerond 
om tot goed beleid te kunnen komen. 

Evaluatie moet er komen. Het lijkt 
mij nu al zonneklaar, dat daarna niet 
alle projecten die door het NCK zijn 
gesteund, gefinancierd blijven. Het 
heeft echter geen zin, nu de goede 
samen met de slechte projecten 'af te 
bouwen' , die volgend jaar weer 
worden opgebouwd. Ouders moeten 
hun gehandicapte kind dan wellicht 
voor een jaar naar een AWBZ-instelling 
brengen. 

Het is niet goed, als die projecten 
voor thuisbegeleiding gedurende een 
jaar moeten stoppen. Mijn fractie 
heeft de desbetreffende motie van 
harte mede-ondertekend. Als dit ons 
allemaal ernst is, moet er prioriteit 
kunnen worden gevonden, hetzij bij 
particuliere fondsen, nu het kinder-
postzegelfonds dit niet meer doet, 
hetzij ergens anders. Die thuisbegelei-
dingsprojecten mogen nu niet, samen 
met de kwade, verdwijnen. 

De Voorzitter: Ik wil de Kamer even 
raadplegen over de orde. De Regering 
heeft mij verzekerd, dat het antwoord 
10 minuten kan duren. Ik zal geen 
interrupties meer toestaan. 

Daarna komt de tweede termijn 
over dit onderwerp. Vervolgens komt 
er een derde termijn over het vorige 
onderwerp. Tijdens de stemmingen 
zal hier en daar heropening van de 
beraadslaging worden gevraagd. 

Als wij procederen, zoals ik heb 
aangegeven, kunnen wi j toch nog net 
om zeven uur of kwart over zeven 
klaar zijn. 

D 
Minister Gardeniers: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb u gezegd dat mijn 
antwoord kort zal zijn, omdat wi j kort 
geleden in een mondeling overleg 
diepgaand op deze zaak zijn ingegaan. 
Ik heb daar toen ook geantwoord, 
zodat ik in zekere zin daarnaar kan 
terugverwijzen. 

Allereerst wi l ik, mede namens 
Minister De Boer, mevrouw Moolhuy-
sen-Fase feliciteren met haar maiden-
speech. Ik sluit mij aan bij diegenen 
die zeggen dat je over een slechter 
onderwerp een maiden-speech kan 
houden. 

Over hetgeen wat door de kamerle-
den naar voren is gebracht over het 
belang dat zij hechten aan het meene-
men van de ondersteuning van de 
zorg van ouders bij de gehandicapte 
kinderen, spreek ik mede namens 
Minister De Graaf en Minister De 
Boer. Wij delen die mening, maar ik 
dacht dat al uit het mondeling overleg 
is gebleken. 

Ten aanzien de noodzaak van het 
verschaffen van duidelijkheid voor 
degenen die werkzaam zijn in de 
projecten ben ik het eens met degenen 
die het onderschrijven. Nogmaals, 
van meet af aan - en ik zeg dit tot 
mevrouw Van Es - is afgesproken 
dat er een evaluatie zou plaatsvinden. 
Ik heb niet zozeer afstand wil len 
nemen van die datum van 1 januari 
1983. Het is natuurlijk duidelijk dat 
een evaluatie met gegevens voor de 
betrokken coördinerend Minister 
uitermate belangrijk is. 

Voordat je het in je beleid opneemt 
moet je het eerst met alle betrokkenen 
bespreken, want het is mogelijk dat 
dit een AWBZ- of een AAW-wijziging 
met zich brengt. Daar is vanaf 18 
december 1980 over gepraat en het 
resultaat daarvan komt in juli. Ik weet 
inmiddels al dat de cijfermatige 
invulling niet volledig zal zijn. 

Er ligt een motie die mij duidelijk 
maakt, dat ook de Kamer in wat 
verschillende nuances de belangrijk-
heid van de projecten naar voren 
heeft gebracht. Uitgaande van de 
afspraak die met de NCK gemaakt is, 
dat het altijd gaat over inpassing in 
bestaand beleid en budgettair neutrale 
situaties en omdat w i j op dit moment 
niet kunnen bekijken welke projecten 
door welke Minister dan ook kunnen 
worden overgenomen, stel ik nu dat 
ik eind augustus 1982 versneld kom 
met duidelijkheid over datgene wat er 
is. 

Ik kan niet meer zeggen, omdat wi j 
de begroting voor 1983 nog moeten 
samenstellen en omdat ik de conse-
quenties hiervan op dit moment nog 
niet kan overzien. Er werd hier iets te 
gemakkelijk over gedacht, want men 
stelde dat je dan toch even de rijksbij-
drage pakt. Dat is toch niet zo simpel 
als het ogenschijnlijk lijkt. Ik wi l 
versneld met deze informatie komen, 
zoat wi j dan ook versneld om de tafel 
kunnen. 

Het is in drie groepen te verdelen: 
sommige projecten kunnen beslist 
niet, sommige projecten kunnen zeker 
wel en sommige projecten zijn 
moeilijk, maar daarvoor komen wi j 
met een procedurevoorstel. Op die 
manier denk ik dat de Kamer samen 
met ons de verantwoording wi l 
dragen voor de consequenties die dit 
met zich brengt. Want het moet 
duidelijk zijn dat dit consequenties 
met zich brengt als het een 'extra' 
wordt. Wat dat betreft zijn de geluiden 
uit de Kamer voor mijn collega's en 
mi j realistisch genoeg geweest, zodat 
ik denk dat wi j in augustus een stuk 
aan de Kamer kunnen overhandigen. 

D 
Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik spreek 
mede namens mevrouw Ria Beckers-
de Bruijn van de PPR. Deze Minister 
zorgt maar voor verrassingen. Wij 
weten nu niet of wij blij moeten zijn of 
niet. Wij dachten zekerheid te bieden 
door een motie in te dienen waaruit 
de politieke wil van de Kamer bleek; 
zelfs ten aanzien van de ABWZ. Ik 
begrijp wel de inzet van deze Minister, 
maar iedereen hoort al vijf jaar over 
die inzet. 

De Minister zegt dat zij eind augustus 
komt met dat evaluatiestuk van 7 jul i . 
Dat betreft dan het procedurevoor-
stel. Wij komen dan tevens met een 
voorstel voor de betaling. Dan 
behoeft de Minister niet te wachten 
tot Prinsjesdag. Ik dacht trouwens dat 
eind augustus de begroting voor 1983 
al lang op papier stond. Dat betekent 
dat wij dus eigenlijk wel over de 
begroting spreken. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een 
voorstel van orde namens mevrouw 
Beckers-de Bruijn. Ik stel voor, dat de 
heer Worrell eerst een derde termijn 
krijgt over het vorige onderwerp, 
zodat wi j kunnen overleggen wat w i j 
gaan doen. 

De Voorzitter: Dat is nauwelijks 
mogelijk. Die derde termijn duurt 
maar een paar minuten. Zullen wi j 
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anders toch schorsen voor een lange 
avondpauze? 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): 
Nee! 

De Voorzitter: Het is één van tweeën: 
u weet het of u weet het niet. 

D 
Minister Gardeniers-Berendsen: 
Mijnheer de Voorzitter! Gezien de 
situatie van de wetgeving en de 
opstelling van de begroting, zou ik in 
tweede termijn niets aan mijn voorstel 
kunnen toevoegen. Ik heb gemeend, 
met mijn voorstel optimale duidelijk-
heid te geven, zowel voor de Kamer 
als voor de mensen die wel of niet 
met projecten kunnen doorgaan. Ik 
kan op dit moment niet inhoudelijk 
antwoorden op vragen over projecten. 
Uit de uitlatingen van verschillende 
kamerleden maak ik op dat ook zij 
begrijpen dat de projecten zeer 
verschillend zijn. Om die reden heb ik 
gezegd dat eind augustus in ieder 
geval in mijn voorstellen tot uitdruk-
king zal komen waar iets niet doorgaat. 
De Kamer kan dan vóór de begrotings-
behandeling een beslissing nemen 
over hetgeen moet gebeuren. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Ik 
heb geen verder overleg nodig. Mede 
namens mevrouw Beckers deel ik 
mede dat wij de motie handhaven. 

D 
MevrouwCornelissen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De Minister kan nu wel 
zeggen dat zij in tweede termijn niets 
anders kan zeggen dan in eerste 
termijn, maar ik stel haar toch een 
vraag. Kan de Minister toezeggen dat 
de instellingen wat hun personeel en 
vrijwilligers betreft erop mogen 
rekenen dat zij nu nog geen personele 
activiteiten behoeven te ondernemen? 
Dat is namelijk het grote probleem 
waar de instellingen op dit moment 
mee te maken hebben. Wanneer wi j 
hierover pas eind augustus 1982 
bericht krijgen, dan is dat voor 
sommige personele aangelegenheden 
te laat. Ik vraag de Minister, op dit 
punt ruimte te geven aan de instellin-
gen. 

D 
Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het voorstel van de 
Minister is eigenlijk erg constructief. 
Toch kunnen wi j er niet mee leven! 
Met het accepteren van haar voorstel 
geven wij namelijk uit handen wat wij 
willen bereiken, namelijk dat de 
goede gezinsprojecten doorgaan. Wij 

moeten dan maar afwachten wat er in 
de komende maanden gaat gebeuren. 

Wellicht kan ik een tussenvoorstel 
doen. Als de bewindslieden in de 
komende anderhalve maand de 
financiering vinden voor de goede 
projecten uit de evaluatienota - die 
waarschijnlijk binnen enkele weken 
uitkomt - dan moeten zij de motie zo 
lezen dat in ieder geval voor de goede 
projecten de financiering gewaarborgd 
moet zijn. Wij komen de bewindslieden 
op die manier een eindje tegemoet, 
terwijl wij de bedoeling van de motie 
overeind houden. Wij weten dan in 
ieder geval zeker dat er een oplossing 
wordt gevonden. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mevrouw Terpstra weet heel goed dat 
een evaluatie-rapport door de be-
windslieden zal worden beoordeeld. 
De financiële mogelijkheden die er 
zijn, kunnen hierin een rol gaan 
spelen. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Dat is waar. 
Ik wilde op mijn beurt ook constructief 
zijn. Ik hoop dat het de bewindslieden 
duidelijk is dat er voor ons geen 
andere weg is dan het handhaven van 
de motie. 

D 
Minister Gardeniers-Berendsen: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben vanzelf-
sprekend op de hoogte van het feit 
dat de Kamer een eigen verantwoor-
delijkheid heeft. Ik heb in constructieve 
zin - mevrouw Terpstra zei dat terecht 
- wil len meedenken om zodoende de 
Kamer ti jdig, namelijk eind augustus, 
een beeld te geven van de consequen-
ties, zodat men nog met elkaar kan 
praten. Men kan dan besluiten om op 
dezelfde wijze voort te gaan of men 
kan besluiten tot afbouwen of inpas-
sen. Indien men besluit op dezelfde 
wijze voort te gaan, dan kan dit te 
maken hebben met het feit dat 
inpassen op dat moment nog niet 
mogelijk is. 

In het stuk dat in augustus op tafel 
komt, moet ik kunnen laten zien wat 
de consequenties zijn, omdat er 
vermoedelijk een verschuiving zal 
plaatsvinden indien een project nog 
uit de rijksbegroting moet worden 
betaald. Ik heb op dit moment niet de 
ruimte om namens Minister De Graaf 
te zeggen voor welk project wellicht 
een bepaalde steun gevraagd kan 
worden. Ik heb geen enkele ruimte 
om een bepaalde zekerheid te geven. 

Dit is eigenlijk het antwoord op de 
vraag van mevrouw Cornelissen. Zij 
heeft mij gevraagd of ik de zekerheid 
kan geven, dat niemand wordt 
ontslagen. Dit heeft iets te maken met 

het feit dat ik in augustus hierop terug 
wil komen. Als wij in augustus de 
feiten op een rijtje hebben liggen, 
kunnen wi j met elkaar praten. Eventu-
ele consequenties hiervan zijn dan 
zeker voor 1 oktober duidelijk. In ons 
rechtsbestel is een termijn van drie 
maanden toch een volstrekt normale 
termijn. Om deze reden heb ik eind 
augustus voorgesteld. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan het 
eind van de vergadering te stemmen 
over het verslag en de ingediende 
motie. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het verslag van een 
mondeling overleg over instellingen 
voorjeugdhulpverlening (Paidos) 
(17100-XVI, nr. 110). 

en van de motie Worrell c.s. over 
continuering van hulpverlening op 
basis van de Paidosmethodiek 
(17 100-XVI, nr. 123). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De derde termijn wil ik 
gebruiken om nogmaals tegen de 
Staatssecretaris te zeggen dat het 
onze bedoeling is, Paidos-instellingen 
met hun personeel zoveel mogelijk in 
stand te houden. Dit houdt in dat 
voorrang moet worden verleend aan 
Paidos-medewerkers, als het gaat om 
deze instellingen. Ik bied u, mijnheer 
de Voorzitter, samen met mijn 
collega's een motie aan. Deze spreekt 
voor zich. Ik heb best begrip voor de 
Staatssecretaris. In het moeilijke veld 
met al deze problematiek kan men 
niet altijd het ideale plaatje gebruiken! 

De Paidos-medewerker onderschrijft 
altijd de methodiek en heeft ervaring. 
Het kan dan niet zijn dat deze mede-
werker plaats moet maken voor 
iemand die de intentie heeft. De 
Staatssecretaris mag mijn motie zo 
opvatten, dat hij de ruimte krijgt om 
te zeggen dat er voor bij voorbeeld 
medewerkers die nauwelijks één of 
twee maanden in dienst zijn, een 
andere situatie geldt. 

Het moet dan wel om echte mede-
werkers gaan, die deze methodiek 
onderschrijven en die hiermee met 
hart en ziel bezig willen zijn. Deze 
medewerkers zullen niet het slachtoffer 
worden. Hierop is mijn motie, mede 
ondertekend door vele collega's, 
gericht. 
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De Voorzitter: Door de leden Worrel l , 
Korte-Van Hemel, Terpstra, Van Es en 
Mik wordt de volgende motie voorge-
steld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over 
Paidos; 

overwegende, dat het beleidsuit-
gangspunt van de Regering is, de 
Paidos-methodiek in stand te houden; 

overwegende, dat de daartoe opgelei-
de en ervaren werkers van essentieel 
belang zijn voor de goede voortgang 
van de huidige werkwijze; 

dringt er bij de Regering op aan, die 
maatregelen te nemen die er voor 
kunnen zorgdragen dat voorrang 
gegeven wordt aan Paidosmedewer-
kers bij het in stand houden van de 
Paidos-methodiek, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De motie krijgt nr. 124 (17 100-XVI). 

D 
Staatssecretaris Scheltema: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ga graag akkoord met 
de motie als ik de strekking ervan zo 
mag opvatten, dat bij het in stand 
houden van de werksoort die Paidos 
op het ogenblik voorstaat ernaar moet 
worden gestreefd, dat ervaring die bij 
de pedagogische medewerkers van 
Paidos aanwezig is, zoveel mogelijk 
wordt gebruikt. Bij mijn werkzaamhe-
den in dezen en bij het overleg dat op 
dit punt is gevoerd, ben ik er steeds 
van uitgegaan dat zoveel mogelijk 
moet worden geprobeerd, voor de 
medewerkers van Paidos in de 
nieuwe werkwijze een plaats te 
vinden. Ik heb de stellige overtuiging 
dat van de 80 pedagogische medewer-
kers er in ieder geval voor 60 mede-
werkers een plaats in de nieuwe 
gedachtengang is gevonden. 

Ik ben graag bereid om via de 
vormen van overleg die mij ter 
beschikking staan, er nadrukkelijk 
naar te streven dat boven het percen-
tage van 0,75 wordt uitgegaan en het 
aantal wordt vergroot. Ik begrijp dat 
de ondertekenaars van de motie mij 
een zekere ruimte laten. Wanneer het 
namelijk om betrekkelijk onervaren 
medewerkers gaat, zou de situatie 
anders liggen dan wanneer het om 
meer ervaren medewerkers gaat. 
Daarbij denk ik ook aan het feit dat 
wanneer een samenwerking wordt 
opgezet er betekenis aan gehecht 
moet worden dat die samenwerking 
door alle betrokkenen positief wordt 
gewaardeerd. 

Wanneer de uitkomsten over de 
personele bezetting vanuit dat 
samenwerkingsverband niet begrepen 
worden en dit het samenwerkingsver-
band ernstig zou verstoren, vormt dit 
een factor waarmee rekening gehou-
den moet worden. Ik neem echter aan 
dat de ondertekenaars van de 
motie dergelijke factoren in de 
beschouwingen wil len betrekken. In 
dat geval zal ik proberen zoveel 
mogelijk uitvoering aan deze gedachte 
te geven. 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de indiening heb ik heel 
nadrukkelijk gesteld dat het gaat om 
medewerkers die nog maar kortston-
dig bij de instellingen zijn. Het 
primaat moet bij de huidige medewer-
kers liggen. Om wil le van het feit dat 
de grootschalige instellingen eventu-
eel tegen de Staatssecretaris zeggen 
dat zij dan niet bereid zijn tot mede-
werking, mag het echter niet voorko-
men dat de Staatssecretaris van 
stellingname verandert en de voorkeur 
geeft aan de medewerkers van die 
instellingen. 

Zo mag hij de motie niet uitleggen. 
Ik ga akkoord onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde dat het zal gaan om 
medewerkers die nog maar kortston-
dig in dienst zijn en dus wat de 
werkwijze betreft nog maar nauwelijks 
ervaring hebben. Die restrictie stel ik 
duidelijk. Wij moeten het echter bij 
deze tekst laten en geen tekst opstellen 
die zo ruim is dat de Staatssecretaris 
er alles uit zou kunnen opmaken. 

Staatssecretaris Scheltema: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik begrijp dat dit niet de 
bedoeling is. De heer Worrell zal 
begrijpen dat in verband met het 
overleg dat moet worden gevoerd en 
in verband met het feit dat er in het 
westen meer tehuizen komen er toch 
in gezamelijk overleg naar een 
oplossing moet worden gezocht die 
alle betrokken zoveel mogelijk 
tevreden zal stellen. Ik zal proberen in 
die trant te werken. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De vergadering wordt van 18.28 uur 
tot 18.45 uur geschorst. 

Aan de orde is de eindstemming over 
het wetsontwerp Interimwet speciaal 
onderwijs (16811) 

De Voorzitter: Hedenmiddag is 
ontvangen een derde nota van 
wijziging (stuk nr. 60). De toelichting 
ervan luidt: 'Deze wijzigingen herstel-
len enige onvolkomenheden in de 
Wijzigingen, voorgesteld door de 
Regering'. 

Ik constateer, dat geen der leden het 
woord verlangt. 

Ik stel voor, de door de Regering 
voorgestelde wijzigingen (stukken nrs. 
59 en 60) aan te brengen. 

Daartoe wordt besloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
negen moties, ingediend bij het debat 
over de woningbouw, te weten: 

de motie-De Beer c.s. over toewij-
zing van woningbouwcontingenten 
(17100-XI, nr. 63); 

de motie-De Beer c.s. over het 
afgeven van beschikkingen in de 
premiekoopsector (17 000-XI, nr. 64); 

de motie-De Beer c.s. over isolatie-
subsidies (17 100-XI, nr. 65); 

de motie-Duinker over de financie-
ring en subsidiëring van een woning-
bouw- en stadsvernieuwingsprogram-
ma (17100-XI, nr. 66); 

de motie-Duinker over de financie-
ring van het gehele woningwetpro-
gramma in 1983 via de rijksbegroting 
(17100-XI, nr. 67); 

de motie-Duinker over het program-
ma van 115.000 woningen in 1982 
(17100-XI, nr. 68); 

de motie Duinker en Brokx over de 
gevolgen van de dynamische kostprijs-
bereking voor de woningbouw 
(17100-XI, nr. 69); 

de motie-Duinker over het Meerja-
renplan Stadsvernieuwing (17 100-XI, 
nr. 70); 

de motie-Brokx en Duinker over 
wijziging van het Besluit Geldelijke 
Steun Volkshuisvesting resp. het 
Besluit Toegelaten Instellingen 
(17100-XI, nr. 71). 

De Voorzitter: De heer Duinker vraagt 
heropening van de beraadslaging. Ik 
stel voor, daartoe gelegenheid te 
geven. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Duinker (PvdA): Het debat 
over met name de brief van de 
Ministervan Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening die hij ons deed 
toekomen naar aanleiding van 
persberichten en een persconferentie, 
heeft geleid tot de conclusie dat de 
brief in feite niet meer bestaat. De 
brief bestaat weliswaar als stuk 
papier doch de inhoud moet anders 
worden gelezen dan aanvankelijk bij 
ons allemaal overkwam. 
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Duinker 

Dit betekent dat de meeste voorne-
mens die de Minister daarin bekend-
maakte, weer zijn teruggebracht tot 
de idee in plaats van het voornemen. 
Op grond daarvan moet ik constateren 
dat er van de gedachte om bij voor-
beeld indexleningen toe te passen, 
geen sprake meer is. Er is hier slechts 
sprake van een voortzetting van een 
werkgroep die al lang bestond. Dit 
betekent dat ik mijn motie nr. 69, 
medeondertekend door de heer 
Brokx, natuurlijk met zijn toestemming, 
bij deze intrek. 

De Voorzitter: Aangezien de heer 
Duinker zijn motie op stuk nr. 69 heeft 
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp 
van de beraadslaging meer uit. 

De heer Duinker (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het voornemen van de 
Minister om een deltaplan voor het 
onderhoud ten koste van een aantal 
andere activiteiten in de stadsvernieu-
wing en de volkshuisvesting van start 
te doen gaan, blijkt te worden een 
hoofdstuk in het meerjarenplan 
stadsvernieuwing dat door zijn 
voorganger was aangekondigd. Dit is 
een hoofdstuk waaraan die voorganger 
ook al begonnen was. Ik kan mij 
voorstellen dat het hoofdstuk nu een 
paar bladzijdes langer wordt en ik heb 
daartegen geen bezwaar. Ik vind dan 
ook dat motie nr. 70 intussen inderdaad 
overbodig is geworden. Ook deze 
motie trek ik in. 

De Voorzitter: Aangezien de heer 
Duinker zijn motie op stuk nr. 70 heeft 
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp 
van de beraadslaging meer uit. 

De heer Duinker (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Over één onderwerp zal 
mijns inziens nog gestemd moeten 
worden. De eerste ondertekenaar van 
deze motie is de heer Brokx en ik zal 
daarover verder zwijgen. 

De Minister heeft te kennen gegeven 
dat er nog moet worden gesproken 
met zijn collega's over de toezegging 
die het vorige kabinet heeft gedaan 
aan de gebieden ISP, PNL en Noord-
Brabant om uit extra werkgelegen-
heidsgelden die beschikbaar zouden 
komen in de Voorjaarsnota, 30 min. 
per gebied aan te wenden voor een 
grootonderhoudsbeurt van woning-
wetwoningen in die gebieden. 

Ik geloof dat deze Minister, die 
zoveel belangstelling heeft voor de 
onderhoudsituatie van de woningvoor-
raad, zijn best zal doen de toezeggin-
gen ook gestand te doen. Een steun in 
de rug van de Kamer kan hem daarbij 
helpen. Vandaar dat ik een, inmiddels 

in de Kamer verspreide motie wil 
indienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Duinker 
en Wallage wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het kabinet zich 
tegenover de besturen van I.S.P., 
P.N.L. en Noord-Brabant heeft 
verbonden voor een ieder van die 
gebieden een bedrag van f30 min. 
beschikbaar te stellen uit de voor het 
werkgelegenheidsplan beschikbare 
gelden voor groot onderhoud van 
woningen; 

overwegende, dat nieuwe middelen in 
1982 voor het werkgelegenheidsplan 
beschikbaar zijn gekomen; 

verzoekt de Regering, de toezeggingen 
snel na te komen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 73(17 100-XI). 

Ik constateer, dat alle leden de motie 
hebben gezien, zodat er aanstonds 
over kan worden gestemd. 

D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Naar aanleiding van de 
zojuist door de heer Duinker ingedien-
de motie heb ik de Minister twee 
vragen te stellen. 

Klopt het dat de toezeggingen hard 
waren op het moment dat zij gedaan 
werden? 

Waren de gelden bestemd voor 
groot onderhoud van woningen of 
waren zij meer in het algemeen 
bestemd voor infrastructurele voorzie-
ningen? 

D 
Minister Nypels: Allereerst zal ik de 
vragen van de heer De Beer beant-
woorden, mijnheer de Voorzitter. De 
toezeggingen ten aanzien van het ISP-
en het PNL-gebied zijn inderdaad hard 
gemaakt. Ten aanzien van Noord-Bra-
bant blijkt er een minder harde afspraak 
te zijn. 

Voorts heeft de heer De Beer 
gevraagd waarvoor deze bedragen 
aangewend zouden kunnen worden. 
Daarbij is inderdaad allereerst 
gedacht aan het ter beschikking 
stellen voor het verrichten van 
werkzaamheden voor groot onder-
houd aan woningen. 

Tegen de motie heb ik geen enkel 
bezwaar. Ik zal het in de motie 
vervatte verzoek graag meenemen 
voor nader kabinetsberaad. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Het woord is aan de 
heer Veldhuizen voor het afleggen 
van een stemverklaring vooraf. 

D 
De heer Veldhuizen (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie zal stemmen 
tegen motie nr. 63, omdat de continuï-
teit in de bouw, waarover de afgelopen 
dagen zoveel gesproken is, er niet 
mee gediend is als nu reeds beslissin-
gen worden genomen over een 
eventuele herverdeling van de 
contingenten voor de grote steden. 

Ook zal mijn fractie stemmen tegen 
motie nr. 65 over isolatiesubsidie. Het 
is niet zo dat wi j ons zo verschrikkelijk 
verheugen in het feit dat de isolatie-
subsidie verlaagd is, maar wi j zijn 
tegen de motie vanwege de uitleg die 
eraan gegeven is. Koopwoningen 
zouden een groter voordeel krijgen 
dan huurwoningen omdat daar meer 
energie bespaard zou worden, terwijl 
de inkomstenverhoudingen niet in de 
overwegingen zijn betrokken. Daarom 
vinden wij dat wij beslist tegen 
moeten stemmen. 

Wij zullen voor de motie van de 
heer Duinker op stuk nr. 73 stemmen. 
Dat doen wi j niet omdat wi j het aan 
de orde van de dag vinden om de 
Regering te vragen of zij haar afspraken 
gestand wi l doen. Het kan echter zijn 
dat er in de discussie enige onzeker-
heid is ontstaan over de bestemming 
van de gelden en het belang van 
isolatie in die gebieden. Daarom 
zullen wi j voor deze motie stemmen. 

De motie-De Beer c.s. (17 100-XI, nr. 
63) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
VVD voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-De Beer c.s. (17 100-XI, nr. 
64) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PSP, de CPN en de PPR tegen 
deze motie hebben gestemd. 

De motie-De Beer c.s. (17 100-XI, nr. 
65) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF en het GPV 
voor deze motie hebben gestemd. 

Tweede Kamer 
25 juni 1982 Woningbouw 4179 



Voorzitter 

De motie-Duinker (17 100-XI, nr. 66) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PSP, de CPN en de PPR 
voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Duinker (17 100-XI, nr. 67) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PSP, de CPN en de 
PPR voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Duinker (17 100-XI, nr. 68) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PSP, de CPN en de PPR 
voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Brokx en Duinker (17 100-XI, 
nr. 71) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PSP en de PPR tegen deze 
motie hebben gestemd. 

De motie-Duinker en Wallage over 
beschikbaarstelling van gelden voor 
groot onderhoud van woningen 
(17 100-XI, nr. 73) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stukken 
17 100-XI, nrs. 52, 57, 60, 61 en 62 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
drie moties, ingediend bij het debat 
over het 'gentlemen's agreement' 
met Shell en Esso, te weten: 

de motie-Van der Hek over verster-
king van het gentlemen's agreement 
(17 100-Xlll, nr. 129); 

de motie-Van der Spek en Wil lems 
over nationalisatie van de NAM en de 
Gasunie (17 100-Xlll, nr. 130); 

de motie-Van der Hek over vervan-
ging van het gentlemen's agreement 
(17 100-Xlll, nr. 133). 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen 
vooraf. 

D 
De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie zal tegen de 
motie van de heer Van der Spek 
stemmen waarin wordt voorgesteld 
over te gaan tot nationalisatie van de 
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Nederlandse Aardoliemaatschappij en 
de Gasunie. Mijn fractie heeft er geen 
enkel bezwaar tegen - integendeel! 
- wanneer het staatsbelang in de 
Gasunie zou toenemen. Zij heeft 
echter gegronde praktische overwe-
gingen om tegen nationalisatie van de 
NAM te zijn, juist op het punt van het 
staatsaandeel in de gaswinning. 

De NAM exploreert en exploiteert 
op basis van concessieverlening, 
waarbij het staatsaandeel in beginsel 
is geregeld. Wij hebben er geen 
misverstand over laten bestaan, dat 
wi j met betrekking tot het staatsaan-
deel specifieke wensen hebben. Wij 
hebben die aan de Kamer voorgelegd 
in een speciale motie. Wij zien geen 
redenen te proberen ons doel te 
bereiken door deze maatschappij 
thans bij we t te nationaliseren. 

De motie-Van der Hek (17 100-Xlll, nr. 
129) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PSP, de CPN en de PPR 
voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Van der Spek en Wil lems 
(17 100-Xlll, nr. 130) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP en de CPN voor deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Van der Hek (17 100-Xlll, nr. 
133) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PSP, de CPN en de PPR 
voor deze motie hebben gestemd. 

Ik stel voor, de brief van de Minister 
van Economische Zaken over het 
zogenaamde 'gentlemen's agreement' 
met Shell en Esso (17 100-Xlll, nr. 126) 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de stemming over een 
motie, ingediend bij de behandeling 
van de brief over de Rijksakademie 
voor Beeldende Kunsten te Amster-
dam, te weten: 

de motie-Beinema c.s. over het 
behoud van de Rijksakademie voor 
Beeldende Kunsten te Amsterdam 
voor onderwijsdoeleinden (17100-XVI, 
nr. 122) 

Deze motie wordt bij zitten en opstaan 
met algemene stemmen aangenomen. 

Woningbouw 
Shell/Esso 
Beeldende Kunsten 
Jeugdhulpverlening 
Gezinsbegeleidingsprojecten 

De Voorzitter: Ik stel voor, de brief 
over de Rijksakademie voor Beeldende 
Kunsten te Amsterdam (17 100-XVI, 
nr. 103) voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
twee moties, ingediend bij het debat 
over jeugdhulpverlening (Paidos), te 
weten: 

de motie-Worrell c.s. over continue-
ring van hulpverlening op basis van 
de Paidos-methodiek (17 100-XVI, nr. 
123); 

de motie-Worrell over voorrang 
geven aan Paidos-Medewerkers 
(17 100-XVI, nr 124). 

De motie-Worrell c.s. (17 100-XVI, nr. 
123) wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

De motie-Worrell (17 100-XVI, nr. 124) 
wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van het mondeling overleg over 
instellingen voor jeugdhulpverlening 
(Paidos) (17 100-XVI, nr. 110) voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de stemming over een 
motie, ingediend bij het debat over de 
financiering van gezinsbegeleidings-
projecten te weten: 

de motie-Beckers de Bruijn over het 
veiligstellen van de financiering van 
de gezinsbegeleidingsprojecten in 
1983(17100-XVII, nr. 85) 

Deze motie wordt bij zitten en opstaan 
met algemene stemmen aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor de stukken 
over de financiering van gezinsbege-
leidingsprojecten (17 100-XVII, nrs. 83 
en 84) voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen 
over de onderwerpen, waarover 
zojuist is gestemd. 

D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben tegen de motie 
op stuk nr. 67 (17 000-XI) van de heer 
Duinker gestemd, omdat wij de motie 
overbodig vinden, daar over het 
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De Beer 

gevraagde pas beslist dient te worden 
in de meerjarenraming, die ons bij de 
begroting zal worden aangeboden. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l een stemverklaring 
afleggen over de motie op stuk nr. 
133 (17 100-XIII). Wi j hebben enige 
maanden geleden aangedrongen op 
verscherping van het gentlemen's 
agreement. Wij vinden dat de Minister 
daaraan op bevredigende wijze 
tegemoet is gekomen. Daarom vinden 
wi j de overwegingen in de motie te 
negatief. Bovendien vinden wi j het 
dictum dubbelop. Er wordt gevraagd, 
het gentlemen's agreement te 
vervangen door een bindende 
investeringsovereenkomst. Daar 
zouden we nog wel enige sympathie 
voor kunnen hebben. Bovendien 
wordt echter gevraagd: en/of verho-
ging van het staatsaandeel. Uit 
datgene wat ik namens mijn fractie 
tijdens het debat heb gezegd is 
gebleken dat dat ons te ver gaat. 
Daarom heeft mijn fractie tegen deze 
motie gestemd. 

De Voorzitter: 

Waarde medeleden! 

Sinds de invoering van het algemene 
kiesrecht zijn achttien maal verkiezin-
gen voor de Tweede Kamer u:tgeschre-
ven: eenmaal in november, eenmaal 
in februari, eenmaal in maart, twee-
maal in april, vijfmaal in mei, driemaal 
in juni, viermaal in jul i , eenmaal in 
september. 

Alleen campagnes rond Kerstmis en 
kort na Prinsjesdag zijn tot dusver 
onbekend. Maar wat in het vat zit 
verzuurt niet: de laatsgenoemde 
mogelijkheid is door sommigen 
recentelijk als politiek aantrekkelijk 
bestempeld. 

Normaal in een rustige welvaarts-
maatschappij waren verkiezingen in 
april of mei. Daarna konden de 
gespreide vakanties beginnen, althans 
voor diegenen, die niet bij de kabinets-
formatie waren betrokken. 

Vroeger waren vakanties minder 
normaal. Tot 1956 vonden verkiezin-
gen plaats in juni of jul i . Daarna kon 
men alsnog in alle rust formeren. 

Het was een sobere t i jd. Op 12 mei 
1922 eindigden de Handelingen met 
de woorden: 'De vergadering wordt 
gesloten en gaat uiteen.' Op 17 mei 
1929 heet het, iets nerveuzer: 'De 
Kamer gaat tot nadere bijeenroeping 
uiteen.' 

Het verslag van 29 mei 1925 bevat, 
voorafgaand aan een dergelijke 

formule, een ware uitbarsting van 
welsprekendheid van voorzitter 
Kooien: 'Ik wensch den dames en 
heeren een prettige vacantie.' Wellicht 
was hij zo hartelijk, omdat hij reeds 
verwachtte vier maanden later terug 
te keren als minister van arbeid, 
handel en nijverheid. 

Meer uitgebreide toespraken 
werden ingevoerd door de heer Van 
Schaik. Ik citeer met instemming wat 
hij zei op 1 juli 1948, zes dagen voor 
de verkiezingen: 'Verkiezingen 
vormen steeds een ernstig storende 
factor in de wetgevende en andere 
parlementaire arbeid. Reeds weken 
tevoren beïnvloeden zij die arbeid in 
ongunstige zin. En daarna verstrijken 
in de regel vele weken en zelfs 
maanden vooraleer het nieuwe soms 
wel eens ietwat groene kabinet en de 
vaak van ervaren en deskundige leden 
beroofde Kamer elkander volledig 
gevonden hebben, zowel in de stof als 
in de kunst der constitutionele 
samenwerking'. 

Een citaat, zei ik, waarmee ik 
instem. De meerderheid der Kamer 
heeft geoordeeld, dat zij zo spoedig 
mogelijk na 11 mei moest worden 
ontbonden. Maar opgelost is daarmee 
niets, noch in de stof noch in de 
constitutionele samenwerking. Wij 
kunnen slechts hopen, dat het 
patroon van samenwerking zo 
duidelijk zal blijken uit het stembusre-
sultaat, dat Regering en Staten-Gene-
raal spoedig meer greep op de stof 
zullen krijgen. 

'Den dames en heeren een prettige 
vacantie'. Ach ja, ook daarvoor zal 
nog wel enige ti jd overschieten. Maar 
vooral zullen de partijen en hun 
kandidaten zich moeten wijden aan 
het opstellen van programs en het 
voeren van campagnes. De kandidaten 
en de vele duizenden partijgenoten 
die hen daarbij steunen. Ik wens hun 
allen volharding en sportiviteit in wat 
de Italianen noemen het komende 
badseizoen. (Applaus) 

Ik stel voor, het verslag van de vorige 
vergadering goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 19.10 uur. 

Lijst van ingekomen stukken, met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1. een brief van de Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
over de financiering gezinsbegelei-
dingsprojecten (17 100, XVII, nr. 84). 

Deze brief is al gedrukt en rondgedeeld; 

2. de volgende brieven: 

een, van de Ministervan Binnenland-
se Zaken over de wijzigingen per 1 juli 
1982 in de salarissen van het over-
heidspersoneel en in de Inhouding 
1982; 

een, van de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
ten geleide van het eindrapport 
Interdepartementale Werkgroep 
Selectieprocedures. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven 
iet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissies; 

3. een brief van de Minister van 
Financiën over koopkrachtontwikke-
ling (17468, nr. 11). 

Deze brief is al gedrukt; 

4. de volgende brieven e.a.: 
een, van DIVOSA over verhoging 

van de uitkeringen; 

een, van het streekgewest westelijk 
Noord-Brabant over bevolkingsonder-
zoek op baarmoederhalskanker; 

een, van ABOP, KOV, NGL, PCO 
over de onderwijssalarisstructuur; 

een, van de C.O.R. Internatio Muller 
over ondersteuningsbeleid van de 
Regering; 

een, van Solidariteit Films over de 
Israëlische inval in Libanon; 

een, van P.A. Bedjr over bezuinigin-
gen. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. Voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies; 

5. het proefschrift 'Het bewind La 
Gestion' van M. B. de Boer. 

Dit proefschrift is opgenomen in de 
bibliotheek van de Kamer. 
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verbod van deze activiteit. Het ligt in 
het voornemen om nog deze zomer 
advies te vragen aan de Stichting van 
de Arbeid over de voorschriften, die 
met ingang van 1 januari 1983 aan 
vergunningen voor het ter beschikking 
stellen van arbeidskrachten zullen 
worden verbonden. 

Vraag van het lid Weijers (CDA) over 
een toelichting op bezuiniging op de 
beroepskeuzebegeleiding. 

Tot mijn spijt moet ik meedelen, dat 
gezien de situatie van de overheidsfi-
nanciën, ook bij de beroepskeuzebege-
leiding aan enige ombuiging niet te 
ontkomen viel. 

Vraag van het lid Gerritse (CDA) over 
de rol van de EG bij werkloosheidsbe-
stri jding. 

Noot8(z ieb lz .^J«öT <-f l2-l 

BIJVOEGSEL 

De mate waarin de werkloosheid 
veroorzaakt wordt door de internatio-
nale recessie geeft ook de rol aan die 
internationale organisaties kunnen 
spelen bij de werkloosheidsbestri jding. 
Een eensgezind EG-optreden zou 
daarbij van onschatbare waarde 
kunnen zijn. Ik vertel echter geen 
geheimen als ik zeg dat een dergelijk 
eensgezind optreden nog lang niet in 
zicht is. Daarvoor lopen de meningen 
van enkele grote landen over werkloos-
heidsbestrijding te ver uiteen. Dit 
laatste laat echter onverlet de pogin-
gen die dit en vorige kabinetten 
hebben ondernomen en zullen 
ondernemen om in internationale fora 
de noodzakelijkheid en de mogelijkhe-
den van een gezamenlijke aanpak te 
benadrukken. 

Schriftelijke antwoorden van de Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op vragen, 
gesteld bij de behandeling in eerste termijn van de 
stukken 17100-XI, nrs. 52, 57 en 60 

Vragen van de leden Brokx (CDA) en 
Van Es (PSP): Is het positief staan 
tegenover een raamovereenkomst, 
gebaseerd op de bestaande methode 
van financiering, strijdig met het 
voornemen andere financieringsvor-
men te bestuderen? 

Kan de Kamer binnenkort voorstel-
len verwachten voor raamovereen-
komsten voor kapitaalmarktleningen? 

De eerste vraag kan ontkennend 
worden beantwoord; bij raamovereen-
komsten kunnen alle vormen van 
financiering worden betrokken. 

Zolang het overleg met mijn 
ambtgenoot van Financiën over de 
mogelijkheid van rebudgettering na 
1982 nog niet is afgerond, is er geen 
aanleiding raamovereenkomsten met 
geldgevers voor te bereiden. 

Vragen van de leden Duinker (PvdA) 
en Brokx (CDA): Wanneer mogen we 
de antwoorden over de decentralisatie 
tegemoet zien? 

Kan de voorziene UCV worden 
gehouden? 

De voorziene UCV kan overeenkom-
stig de wens van de vaste Commissie 
voor VRO, op 30 augustus worden 
gehouden. 

Ik streef ernaar de antwoorden op 
de kamervragen omstreeks 15 juli aan 
de Kamer te zenden, behoudens 
overleg hierover met mijn ambtgenoot 
van Binnenlandse Zaken en Financiën 
dat nog moet worden afgerond. 

Vraag van het lid Brokx (CDA): over 
het inleveren van f 4 min. op de 
decentralisatiepost. 

Gebleken is, dat met de uitwerking 
van de decentralisatievoorstellen 
meer t i jd is gemoeid dan bij het 
opstellen van de nota Standpuntbepa-
ling Decentralisatie Volkshuisvesting 
werd verwacht. Dit heeft tot de 
conclusie geleid dat invoering van de 
decentralisatie vanaf 1984 niet 
haalbaar is. Uitstel is nodig. Dit heeft 
mijn directe ambtsvoorganger op 19 
maart 1982 de vaste Commissie van 
VRO bericht. 

Gezien dit uitstel is een beperking 
van de gereserveerde bedragen reëel. 

Vraag van het lid Duinker (PvdA): 
Wordt vaststelling van huurprijzen 
door gemeentebesturen overwogen? 

Op mogelijkheden daartoe wordt 
gestudeerd en wel met name op de 
vraag of dit past in het landelijke 
huur- en subsidiebeleid. In de UCV 
over de Decentralisatie van 30 
augustus 1982 zal bij deze problema-
tiek kunnen worden stilgestaan. 

Vragen van de leden Brokx (CDA) en 
Lankhorst (PPR): Punt 6 van de brief 
van 10 juni zou staatsrechtelijk niet 
helder zijn. Inwerkingtreding van een 
wettelijke regeling met betrekking tot 
de horizontale woningsplitsing zou 
pas kunnen worden bevorderd nadat 
het initiatief-ontwerp de Tweede en 
Eerste Kamer en de Raad van State is 
gepasseerd. Of neemt de Regering het 
ontwerp over? 

De vaste Commissie voor Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening heeft 
mij reeds schriftelijk over deze 
kwestie benaderd. Ik heb daarover op 
23 juni aan de Kamer een brief 
geschreven. Ik heb daarbij meegedeeld 
dat het mijn bedoeling is geweest tot 
uitdrukking te brengen dat ik voorne-
mens ben te bevorderen dat het thans 
bij de Tweede Kamer in behandeling 
zijnde wetsvoorstel na aanneming 
daarvan door de Staten-Generaal, zo 
spoedig mogelijk in werking zal 
treden. 

Ik heb voorts meegedeeld dat met 
het oog daarop de kamerleden die 
het voorstel verder zullen verdedigen, 
zo zij daaraan behoefte hebben, een 
beroep kunnen doen op ambtelijke 
bijstand van technisch-juridische aard 
van de zijde van mijn Departement. 

Ik heb ten slotte meegedeeld dat 
het niet in mijn bedoeling ligt daar-
naast nog van de zijde van de Regering 
een wetsontwerp inzake de horizontale 
woningsplitsing te doen indienen. 

Vragen van de leden Lankhorst (PPR) 
en Van Es (PSP): over de stand van 
zaken met betrekking tot Huisvestings-
wet. 

Mijn ambtsvoorganger heeft een 
departementale werkgroep aan het 
werk gezet om een eerste opzet voor 
een Huisvestingswet te maken. Ik heb 
die opzet inderdaad in mijn lade 
aangetroffen, zoals de heer Lankhorst 
het uitdrukte. Ik heb daarbij nog eens 
geconstateerd, dat het om een zeer 
omvangri jke problematiek gaat. Ik heb 
er wel globaal naar gekeken maar 
verwacht dat het nog wel enige ti jd 
zal duren voordat ik ter zake nadere 
stappen kan doen. 

Tweede Kamer 
25 juni 1982 Noten 4192 



Vragen van de leden Brokx (CDA) en 
Wagenaar (RPF): De dynamische 
kostprijs zou systematisch worden 
geëvalueerd, hoe staat het daarmee? 

Kan een oordeel worden gegeven 
over het onderzoek van de Stichting 
Structuuronderzoek Bouwnijverheid 
en worden de conclusies ten aanzien 
van het systeem van de dynamische 
kostprijs onderschreven? 

De uitkomsten van het Structuuron-
derzoek Bouwnijverheid hebben 
destijds een bijdrage geleverd in de 
discussie over de financiering van 
woningwet" en premie-huurwoningen 
door middel van leningen volgens het 
dynamische kostprijssysteem. De 
opgeworpen vragen met betrekking 
tot het dynamisch kostprijssysteem 
waren voor de toenmalige Staatssecre-
taris Brokx aanleiding tot het opdragen 
van een nader onderzoek naar de 
effecten van het systeem. 

Naar verwachting zal deze studie in 
het najaar zijn afgerond. Het onderzoek 
wordt begeleid door een ambtelijke 
begeleidingsgroep. Ik ben voornemens 
enkele leden van deze groep te 
benoemen inde in te stellen werkgroep 
die de grondslagen van de woning-
bouwfinanciering gaan evalueren. 

Ook voordat het eindrapport 
beschikbaar is wordt daardoor 
gewaarborgd dat de werkgroep over 
de op dat moment voorhanden zijnde 
tussen-resultaten kan beschikken. 

Vraag van het lid Van Es (PSP): Welke 
consequenties trekt de Minister uit het 
feit dat de stichtingskosten van 
wooneenheden te hoog blijven? 

Het feit, dat de stichtingskosten van 
wooneenheden tot nu toe te hoog 
blijven geeft des te meer accent aan 
het streven naar beheersing van de 
stichtingskosten, zoals dit ook voor de 
andere sectoren van toepassing is. Bij 
de beoordeling van de plannen voor 
wooneenheden wordt aan dat aspect 
bijzondere aandacht besteed. 

Vraag van het lid Van Es (PSP): Heeft 
de Minister de indruk dat het de 
gemeenten lukt om extra renteverlie-
zen ten gevolge van het aanpassen 
van het faseringsschema in grondex-
ploitaties op te vangen binnen 
sluitende grondexploitaties? Zo nee, 
hoe zijn dan de extra renteverliezen 
op te vangen? Wat gebeurt er als de 
plannen te duur zijn? 

De indruk bestaat inderdaad dat het 
de gemeenten lukt om extra rentever-
liezen ten gevolge van het aanpassen 

van het faseringsschema op te 
vangen binnen sluitende grondexploi-
taties. Indien de plannen te duur zijn, 
wordt getracht via verdichting en 
versobering tot een sluitende grondex-
ploitatie en daarmee tot aanvaardbare 
grondprijzen te komen. 

Vraag van het lid Lankhorst (PPR) 
over de huisvesting van buitenlanders 
in het Westland. 

Het toegezegde rapport van de 
inspecteur van de Volkshuisvesting is 
op 3 mei j l . aan de Kamer toegestuurd. 
Inmiddels zijn met de voorzitter van 
de Westland-gemeenten afspraken 
gemaakt over verbetering van de 
situatie. 

Vraag van het lid Brokx (CDA) over de 
3000 ABP-woningen, te bouwen in 
Amsterdam. 

De heer Brokx heeft ook geïnfor-
meerd naar de plannen voor het 
bouwen van 3000 ABP-woningen in 
Amsterdam, waarvoor met een lager 
rendement genoegen zal worden 
genomen. 

Ik heb de gemeente hierover dezer 
dagen een brief geschreven en ook de 
Kamerschrifteli jkvan mijn opvattingen 
terzake in kennis gesteld. 

Naar deze laatstgenoemde brief 
meen ik kortheidshalve te kunnen 
verwijzen. 

Vraag van het lid Duinker (PvdA): 
Welke rol heeft de coördinerend 
bouwminister gespeeld bij de bezuini-
gingen in de bouw op andere terreinen 
dan de volkshuisvesting en kan hij 
aangeven hoeveel werkloze bouwvak-
kers de Voorjaarsnota extra zal 
opleveren als gevolg van voor de 
bouw relevante bezuinigingen? 

In de functie van coördinerend 
bouwminister pleegt de Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening zijn collega's van de 
bouwdepartementen reeds in een 
vroeg stadium bij voorstellen voor 
bezuinigingen op bouwartikelen te 
wijzen op de gevolgen voor de 
werkgelegenheid in de bouw. Met 
name is dit gebeurd bij de begrotings-
aanschrijving van de Minister van 
Financiën en het daarop gevoerde 
overleg. Berekend is dat de beleidsaan-
passingen voor 1982 en latere jaren, 
voorgesteld in de Voorjaarsnota, een 
werkgelegenheidsverlies betekenen 
van globaal 680 manjaren oplopend 
van 1130 in 1983 tot 1290 in 1986. 

Met de postitieve effecten op de 
werkgelegenheid van de in 1982 extra 
aan te wenden middelen ten behoeve 
van werkgelegenheid en investeringen 
is hierbij geen rekening gehouden. 

Vraag van het lid Lankhorst (PPR): 
Kunnen de miljoenen ter uitvoering 
van de Leegstandwet worden overge-
heveld om de ombuiging 'verhuiskosten 
bejaarden' te niet te doen? 

Van een feitelijke korting op de 
regeling verhuiskosten bejaarden is 
geen sprake. 

Gebleken is dat, op basis van 
actuele realisatiecijfers, 10 miljoen 
minder aan middelen nodig zal zijn, 
dan ten tijde van de Nota van Wijzi-
gingen nog werd voorzien. Gelet op 
bovenstaande is een overheveling 
van de gelden beschikbaar voor 
uitvoering van de Leegstandwet niet 
aan de orde. 

Vraag van het lid Lankhorst (PPR): 
Welke consequenties heeft de ombui-
ging voor de groeikernen? 

Bij de keuze van ombuigingsmaat-
regelen voor de groeikernen wordt er 
van uitgegaan dat de woningbouw-
taakstellingen, voortvloeiend uit de 
Verstedelijkingsnota, niet worden 
aangetast. De concrete invulling van 
deze ombuiging zal mede worden 
bepaald aan de hand van de resultaten 
van de heroverwegingsrapportage (2e 
ronde) over het groeikernenbeleid. 
Deze rapportage is vrijwel gereed. 

Vragen van de leden Van der Vlies 
(SGP), Bakker (CPN) en Duinker 
(PvdA): Hoe zijn de ombuigingen ten 
aanzien van de woningisolatie te 
ri jmen met het energiebesparingsbe-
leid? 

In welk kader moet de bezuiniging 
op de woningisolatie en de aanschaf 
van HR-ketels worden beschouwd? 

Is het juist dat het energiebespa-
ringsbeleid niet zo'n hoge prioriteit 
heeft bij deze Minister? 

Worden HR-ketels niet toch ge-
plaatst, nu niet meer gesubsidieerd 
wordt? 

Worden hierdoor de stichtingskos-
ten niet hoger en is daardoor niet 
extra objectsubsidie nodig? 

Is subsidiering misschien toch niet 
goedkoper? 

Ombuigingen op het warme-
isolatiebudget voor de isolatie van 
eigen woningen op de HR-ketel zijn 
noodzakelijk vanuit de algemene 
budgettaire situatie. 
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Het budget voor leningen ten 
behoeve van HR-ketels kon voor 1982 
worden verminderd aangezien de 
vraag naar HR-ketels in de sociale 
woningbouw dit jaar nog beperkt is. 

Overigens heeft VRO nooit een 
subsidieregeling voor de HR-ketel 
gehad. 

Economische Zaken heeft thans wel 
een subsidieregeling op de aanschaf 
van HR-ketels. Ten aanzien van de 
verwachte extra druk op de object-
subsidies bij het alsnog plaatsen van 
HR-ketels in de sociale woningbouw 
kan worden opgemerkt dat voor zover 
er ruimte is binnen de per landsdeel 
gehanteerde streefgemiddelden voor 
de stichtingskosten voor plaatsing 
van HR-ketels, dit niet tot verhoging 
van de objectsubsidie behoeft te 
leiden. 

Uiteraard liggen als gevolg van de 
bezuinigingsmaatregelen enige 
negatieve effecten op het besparings-
beleid in de rede. 
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